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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DOCUMENTACIÓN 

1.1.1. Introdución 

A documentación que comprende a presente fase do Plan componse dos seguintes documentos: 

Memoria Informativa, elaborada seguindo o esquema contido no Prego de Prescricións Técnicas 
para a contratación do servizo de redacción do presente Plan. 

Memoria Descritiva Xustificativa,  elaborada, así mesmo, seguindo o esquema contido no Prego de 
Prescricións Técnicas para a contratación do servizo de redacción do presente Plan. 

Planos de Información. 

Planos de Ordenación, có tratamento dos espazos libres, delimitación de equipamentos e fixación 
das liñas características da edificación. 

1.1.2. Información: Metodoloxía de obtención 

A información actualizada e obxectiva que se obtén con carácter previo ao Plan Especial de 
Protección e Rehabilitación da Zona Histórica de Xunqueira de Ambía e contorno, e que se describe 
máis adiante, axudará á toma de decisións nas fases de redacción e restantes. Coa obtención da 
información conviven obxectivos e fins reflexo dunha cultura urbanística concreta, unha racionalidade 
resultante da experiencia e unha precisa sensibilización coa situación actual do ámbito de estudo. 

A recollida de información apóiase nunha exhaustiva e programática recompilación de datos 
históricos, económicos, etc. para establecer as pautas de definición dos criterios de ordenación e 
protección. 

A investigación realizada recolle datos de fontes primarias e os sistematiza e relaciona para que se 
poidan levar a cabo diferentes aproximacións á realidade do lugar. 

Formúlase unha coidada metodoloxía científica de investigación centrada en recoller, rexistrar e 
analizar os datos obtidos en orde a propiciar un diagnóstico acertado que conduza á elaboración do 
Plan Especial adaptado ás esixencias do núcleo histórico de Xunqueira de Ambía e a zona 
monumental da Excolexiata de Santa María A Real. 

Para a toma destes datos despregáronse equipos de traballo que foron acadando a información 
dispoñible en tódolos eidos, tomando “in situ” a información que non podía ser acadada doutro xeito, 
realizando as visitas oportunas e falando cos veciños. 

Respecto a información relativa aos servizos urbanísticos soterrados, en moitos casos no se chegou 
a dispor da información detallada e actualizada da súa configuración, trazado ou estado. De calquera 
xeito, recóllese a información dispoñible. 

Malia o esforzo informativo despregado para a análise da situación actual do Núcleo, debemos 
advertir que os resultados acadados non foron os mesmos en tódolos ámbitos, dunha banda pola 
falta de rexistros de datos e doutra pola ausencia ou inexistencia de moradores en moitas das 
edificacións. Esta situación que privou, polo de agora, de dispor dunha base máis completa e fiable 
de datos globais sobre o ámbito de estudo (fundamentalmente datos relativos a ocupación, uso, 
estado de conservación interior e da cuberta), tratarase de completar e corrixir  nas sucesivas fases 
de traballo. 
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1.1.3. Proceso a seguir 

O programa para a redacción do Plan Especial consiste en aclarar o que se pretende conseguir e o 
cómo se pretende acadar. 

A concreción da finalidade da redacción do Plan Especial orienta a marcha do Equipo Redactor cara 
unha desenrolo obxectivo e eficaz das diferentes fases. 

A recollida de datos supón o inicio do traballo de campo e da investigación documental. O rexistro 
sistemático da información facilitará o análise das preexistencias e unha diagnose da problemática do 
ámbito de estudo que conducirá á proposta integral de recuperación do entorno. 

 

1.1.4. Equipo Redactor 

Na redacción do presente documento participaron as seguintes persoas: 

 

Dirección: César Portela Fernández-Jardón, Doutor Arquitecto 

 

Coordinación: Ana Isabel Couto Pérez, Arquitecta 

   

Equipo:  Arquitectura:  Eva María Reza Paz, Arquitecta 

María Teresa Moreira e Ribeiro, Arquitecta 

Sheila María Blanco Durán, Arquitecta 

José Fernando Gallego Cobas, Estudante de arquitectura 

Yeray Manuel Estévez Cerviño, Estudante de arquitectura 

Traballos de campo: Mateo Martínez Alonso, Enxeñeiro de Camiños, Canles e 
Portos 

Delineación:  Fabián Estévez Rodríguez, Delineante proxectista 

   Gonzalo Sánchez Vidal, Delineante 

Maquetación e edición:  María Pilar Taboada Iglesias, Administrativa 

 

Xunqueira de Ambía, xullo de 2014 

Polo Equipo Redactor 

 

 

 

Asdo. César Portela Fernández-Jardón 

Director 
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2. MEMORIA INFORMATIVA - ANÁLISE 

2.1. OBXECTO 

O obxecto do presente traballo é a redacción do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da 
Zona Histórica de Xunqueira de Ambía e o se Contorno. A redacción deste Plan Especial vén 
determinada pola obriga que establece o PXOM de Xunqueira de Ambía, aprobado definitivamente o 
10 de outubro de 2005, e polo cumprimento da lexislación vixente. 

O Plan Especial ten o dobre carácter de Protección e Rehabilitación. Protección , en canto debe 
propor medidas destinadas a salvagardar o patrimonio cultural. Rehabilitación , en canto debe 
programar actuacións dirixidas a recuperar e impulsar os valores sociais, culturais, económicos, 
ambientais, edificatorios, e funcionais da zona, coa finalidade de elevar a calidade de vida dos seus 
habitantes, propoñendo novas actuacións, para que isto sexa posible no presente e no futuro. Porque 
a Rehabilitación debe ir e vai moito máis aló de salvar vellas construcións e edificios ruinosos ou 
deteriorados, a Rehabilitación debe entenderse como un proceso eficaz de mellora da calidade de 
vida dos cidadáns ao pretender lograr un Hábitat máis confortable, crea emprego, favorece e potencia 
o emprendemento de pequenas empresas e axuda a solucionar problemas de degradación social, 
ademais de construtivos. 

Para definir o obxecto do Plan Especial, recóllese o indicado dento art. 69.1 da Lei 9/2002 do 31 de 
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia: “Os plans especiais de 
protección teñen por obxecto preservar o medio ambiente, as augas continentais, o litoral costeiro, os 
espazos naturais, as áreas forestais, os espazos produtivos, as vías de comunicación, as paisaxes de 
interese, o patrimonio cultural e outros valores de interese. Así mesmo, poderán ter como finalidade a 
protección, rehabilitación e mellora dos elementos máis característicos da arquitectura rural, das 
formas de edificación tradicionais, dos conxuntos significativos configurados por elas e dos núcleos 
rurais histórico-tradicionais”. O art.69.2 engade, “Con tales fins poderán afectar a calquera clase de 
solo e incluso estenderse a varios termos municipais, co fin de abarcar ámbitos de protección 
completos e poderán establecer as medidas necesarias para garantir a conservación e a 
recuperación dos valores que deban protexer, polo que impoñerán as limitacións que resulten 
necesarias, mesmo coa prohibición absoluta de construír”. Art.69.3, “En particular, os plans especiais 
cuxo obxecto sexa protexer os ámbitos do territorio declarados como bens de interese cultural 
conterán as determinacións esixidas pola lexislación sobre patrimonio cultural e o catálogo previsto 
no artigo 75º desta lei”. Art.69.4, “O plan xeral poderá remitir a ordenación detallada do solo urbanos 
consolidado a un plan especial de protección. Neste caso, antes da aprobación definitiva do plan 
especial, deberá solicitarse o informe preceptivo e vinculante da consellaría competente en materia 
de urbanismo e ordenación do territorio no termos sinalados polo artigo 86º.1.d) da LOUGA.”, e Art. 
69.5, “Estes plans deberán, en congruencia coa súa escala respectiva, estar en consonancia cos 
instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe, segundo recolle a Lei 7/2008, de 
protección da paisaxe de Galicia”. 

O Plan Especial procura axustarse á realidade da Zona Histórica de Xunqueira de Ambía e contorno 
partindo das seguintes características básicas: 

- Especial, polo pretendido achegamento adecuado a unha ámbito cunhas características 
singulares. 

- Protección, prestando apoio a un contorno con identidade de seu para evitar o deterioro 
do seu patrimonio histórico, arquitectónico, urbano e natural. 
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- Rehabilitación, cunha normativa que estableza criterios claros de actuación para poder 
acceder a mecanismos financeiros orientados a por en valor o xa existente, manténdoo, 
rehabilitándoo, reformándoo ou propondo novas actuacións, capaces de xerar dinámicas 
de revitalización arquitectónicas, urbanísticas e financeiras que permitan unha mellora 
xeral da zona histórica e o seu contorno. 

Os obxectivos xerais do Plan Especial son: 

- Rehabilitación integral  do ámbito. Salvagardando o patrimonio arquitectónico e cultural, 
tanto de elementos puntuais como do conxunto urbanístico con especial actuación sobre 
as ruínas. 

- Mellorar as condicións de vida  da poboación. 

Como obxectivos particulares sinálanse os seguintes: 

- Preservación do seu patrimonio e a súa posta en valor por medio da definición dos seus 
usos e normas axeitadas as súas características e emprazamento. 

- Mantemento e recuperación do uso residencial. 

- Definición das características xerais das intervencións arquitectónicas. 

- Equipamento e mellora dos servizos e dotacións sociais. 

O Plan establecerá para tódolos usos públicos, conforme á LPHE, a orde prioritaria da súa instalación 
nos edificios e espazos que sexan aptos para eles, realizará un catálogo do elementos que 
conforman o conxunto tanto das construcións como dos espazos libres cos seus elementos naturais. 

2.2. ÁMBITO 

O ámbito de actuación do Plan Especial ven definido no artigo 98 do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal do Concello de Xunqueira de Ambía, e é coincidente co contorno do Ben de Interese 
Cultural, no que se inclúe a Zona Monumental e os espazos públicos que definen o contorno da 
Excolexiata de Santa María a Real, o casarío que conformou a parte antiga de Xunqueira de Ambía e 
a “Leira do Bosque”. 

Está limitado ao norte cos lindeiros das edificacións e solares que conforman a fronte das fachadas a 
rúa Nova, praza do Campo, rúa Capitán Cortes, rúa Alfonso Meno, praza de San Roque, rúa San 
Roque e rúa José Mármol, ao leste polas parcelas as que dan acceso as rúas Fonte Abaixo A e C, ao 
sur pola liña que traza o PXOM delimitando a Leira do Bosque e ao oeste polos lindeiros das 
edificacións e solares que conforman a fronte das fachadas as rúas Pérez Serantes, Concepción 
Arenal, Colón e praza do Campo. 

2.3. ANTECEDENTES 

O conxunto monumental da Excolexiata de Santa María A Real foi declarada monumento histórico-
artístico por Decreto do 3 de xuño de 1931 e Ben de Interese Cultural pola Disposición Adicional 
Primeira da Lei 16/85 do 25 de xuño do Patrimonio Histórico de España. 

O PXOM actualmente en vigor, con data de aprobación definitiva 10/10/2005, é o que establece a 
recuperación integral do núcleo histórico de Xunqueira de Ambía, así como a posta en valor do 
conxunto monumental da Excolexiata de Santa María A Real. 
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O PXOM determina a oportunidade de redacción do presente Plan Especial para asegurar a 
preservación da Zona Histórica de Xunqueira de Ambía orientada á súa recuperación integral e á 
posta en valor como espazo social, cultural e economicamente vivo. 

2.4. ADECUACIÓN LEGAL 

O PEPR para o zona histórica de Xunqueira de Ambía e o seu contorno, asume como propias todas 
as disposicións establecidas polo PXOM de Xunqueira de Ambía, que entrou en vigor coa súa 
publicación no DOG nº 205 de 24 de outubro de 2005, que o afectan de modo directo. Redactado de 
acordo coa vixente Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia, e as súas modificacións. 

Cumprimento dos artigos do PXOM: 

TÍTULO VI. DESENROLO DO PLAN XERAL 

CAPÍTULO 2º. NORMAS URBANÍSTICAS PARA O DESENROLO DO PLANEAMENTO 
SUBORDINADO 

      SECCIÓN 2ª. NORMAS URBANÍSTICAS PARA O DESENROLO 

Artigo 98.- P.E.- 1.Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Zona Histórica 

TÍTULO VII. NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS 

 CAPÍTULO 1º. ORDENANZAS REGULADORAS DE SOLO URBANO 

      SECCIÓN 1ª ORDENACIÓNS TIPO 

  Artigo 102. SU-1. Núcleo Tradicional de Xunqueira de Ambía. 

CAPÍTULO 4º. NORMAS DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E 
INFRAESTRUTURAS 

Artigo 123. Regulación Xeral de Protección dos Elementos Patrimoniais non 
Catalogados. 

Artigo 124. Regulación dos Elementos de Interese Histórico-Artístico, Edificios e 
Conxuntos Monumentais Catalogados e dos seus Ámbitos de Protección. 

Artigo 125. Igrexa Excolexiata de Santa María a Real de Xunqueira de Ambía. 

Artigo 126. Edificios, Conxuntos e Elementos Obxecto de Protección Integral. 

Artigo 127. Edificios, Conxuntos e Elementos Obxecto de Protección non Integral. 

Artigo 128. Tipos de Obras e Criterios de Intervención. 

 CAPÍTULO 5º. NORMAS DE URBANIZACIÓN.  

O presente documento redáctase con arranxo á lexislación xeral, urbanística e sectorial vixente, tanto 
estatal como autonómica e local. Pola súa especial importancia destácanse as seguintes: 

- Lei 9/2002, de 31 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia, no seu art. 46 no tocante a fomentar o uso intensivo y eficiente do patrimonio 
construído e nos seus art. 47-49-55-56-46-49-66-72-108 que postulan a definición dunha 
oferta adecuada de equipamentos e servizos públicos. 
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- Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia no seus art. 23-25-26 para o 
fomento do uso máis sostible do patrimonio edificado e nos art. 70-74 para o fomento da 
diversidade, calidade e versatilidade dos espazos públicos urbanos. 

- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección do paisaxe de Galicia no seu art. 4 para o 
fomento da identificación da poboación co seu entorno 

2.4.1. Análise do planeamento actual 

O Plan Especial asume como propias as determinacións do PXOM que identifica como piares 
fundamentais da recuperación integral do núcleo de Xunqueira de Ambía, a posta en valor do 
conxunto monumental da Excolexiata de Santa María A Real e un crecemento urbanístico moderado 
atento á calidade ambiental. 

Entende o equipo redactor deste PEPR que paga a pena facer algunhas consideracións sobre o 
planeamento actual coa intención única de provocar unha reflexión sobre estas. En concreto, no 
relativo aos límites do ámbito definido para o presente PEPR, tratando de que elementos salientables 
do núcleo de Xunqueira non queden desprotexidos coa delimitación que o PXOM determina. 
Deberíase dar resposta aos conflitos do perímetro para o que debería ter capacidade sobre estes, 
queremos deixar constancia desta posibilidade para que futuras modificacións puntuais de 
planeamento ou revisións do planeamento sexan sensibles a esta realidade, aínda así cuestionamos 
a delimitación do PEPR actual, tanto dun xeito gráfico, debido a posibles erros deste tipo ou 
interpretacións equívocas de parcelario,como dun xeito máis rigoroso dende o ámbito da arquitectura 
e o urbanismo como a exclusión de pezas lindeiras de valores contrastados. Así como, facer mención 
da delimitación que se fixo do solo urbano ao norte do núcleo, onde quedaron excluídas diversas 
edificacións de máis dun século de antigüidade e outras máis recentes que contaban con licenza 
municipal. 

2.4.2. Referencia legal 

- Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia modificada 
pola Lei 15/2004, art. 69. 1º, 2º e 3º. 

- Real Decreto Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, Texto Refundido da Lei do Solo. 

- Lei 8/2013, de 26 xuño, Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas. 

- Real Decreto Lexislativo 1/92  do Réxime do Solo e Ordenación Urbana (artigos non 
derogados). BOE 30/06/92. Corrección de erros 24/07/92 e 12/02/93. 

- Lei 10/95 de Ordenación do Territorio de Galicia. DOG 05/12/95. 

- Real Decreto 159/78 do Regulamento de Planeamento. BOE 15/09/79 e BOE 16/09/78. 

- Real Decreto 304/93 Táboa de Vixencias dos Regulamentos de Planeamento, Xestión, 
Disciplina, Edificación Forzosa e Rexistro Municipal de Solares e Reparcelacións. BOE 
18/03/93. 

- Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro, Regulamento de Disciplina da Lei do Solo de Galicia. 
DOG 17/02/99. 

Normativa Sectorial de aplicación 

Patrimonio: 

- LEI 16/1985, de 25 de xuño, DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 
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- LEI 8/1995, de 30 de outubro, DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA. 

- DECRETO 199/97, QUE REGULA A ACTIVIDADE ARQUEOLÓXICA NA C. A. DE 
GALICIA. 

- LEI 3/96, de 10 de maio, DE PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO. 

Augas: 

- REAL DECRETO-LEI 4/2007, de 13 de abril, POLO QUE SE MODIFICA O TEXTO 
REFUNDIDO DA LEI DE AUGAS, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 
1/2001 DE 20 DE XULLO. 

- R.D. 849/1986, de 11 de abril, MODIFICADO POLO R.D. 606/2003, DO 23 DE MAIO, 
POLO QUE SE ESTABLECEN AS ZONAS DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO. 

- LEI 5/2006, do 30 de xuño, PARA A PROTECCIÓN, A CONSERVACIÓN E A MELLORA 
DOS RÍOS GALEGOS. 

Montes e Medio Ambiente: 

- DECRETO 105/2006, do 22 de xuño, POLO QUE SE REGULAN MEDIDAS RELATIVAS 
Á PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, Á PROTECCIÓN DOS 
ASENTAMENTOS NO MEDIO RURAL E Á REGULACIÓN DE APROVEITAMENTOS E 
REPOBOACIÓNS FORESTAIS. 

- LEI 3/2007, do 9 de abril, DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS 
FORESTAIS EN GALICIA. 

- ORDE DO 18 DE ABRIL DO 2007 POLA QUE SE ZONIFICA O TERRITORIO CON 
BASE NO RISCO ESPACIAL DE INCENDIO FORESTAL.   

- LEI 1/1995, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

- DECRETO 442/90 AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

- DECRETO 327/90 DE AVALIACIÓN DE EFECTOS AMBIENTAIS. 

- DECRETO 156/1995 DE INSPECCIÓN AMBIENTAL. 

- DECRETO 67/2007, do 22 de marzo, POLO QUE SE REGULA O CATÁLOGO GALEGO 
DE ÁRBORES SENLLEIRAS.  

- LEI 10/2006, de 28 de abril, POLA QUE SE MODIFICA A LEI 43/2003, de 21 de 
novembro, DE MONTES.  

- LEI 9/2006, de 28 de abril, SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE DETERMINADOS 
PLANS E PROGRAMAS NO MEDIO AMBIENTE.  

- LEI 4/1989, de 27 de marzo, DE CONSERVACIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS E DA 
FLORA E FAUNA SILVESTRE.  

- DECRETO 82/1989, de 11 de maio, POLO QUE SE REGULA A FIGURA DE ESPAZO 
NATURAL EN RÉXIME DE PROTECCIÓN XERAL. CRÉASE O REXISTRO XERAL DE 
ESPAZOS NATURAIS DE GALICIA.  

- REAL DECRETO 439/1990, de 4 de abril, POLO QUE SE REGULA O CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESPECIES AMEAZADAS (MODIFICADO POR ORDE DE 29-8-1996, 
POR ORDE DE 1-7-1998, POR ORDE DE 9-7-1998 E POR ORDE DE 10-3-2000)  
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- REAL DECRETO 1997/1995, de 28 de maio, POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 
PARA CONTRIBUÍR A GARANTIR A BIODIVERSIDADE MEDIANTE A 
CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS NATURAIS E DA FLORA E FAUNA SILVESTRES 
(MODIFICADO POLO R.D. 1193/1998, DE 25 DE XUÑO)  

Estradas: 

- LEI 8/2013 E LEI 4/1994, de 14 de setembro, DE ESTRADAS DE GALICIA.  

- LEI 25/1988 E RD 1.812/1994 DE CARRETERAS. 

2.4.3. Catalogación  

O Catálogo de Bens Históricos, Artísticos, Arquitectónicos, Etnográficos e Arqueolóxicos do PXOM 
regula o nivel de protección dos elementos, así como, os usos e as obras permitidas. 

Os elementos catalogados actualmente no ámbito, que determinou o vixente PXOM de 10 de outubro 
de 2005, e descritos nas correspondentes fichas, son 15, e a maiores a Ficha do Camiño de 
Santiago-Vía da Prata. Enuméranse a continuación: 

FICHA 114 – Capela de San Pedro 

FICHA 115 – Casa con escudo de armas, rúa Asdrúbal Ferreiro, 6. 

FICHA 116 – Casa con escudo de armas e balconada, praza San Rosendo, 16. 

FICHA 117 – Conxunto de fontes e lavadoiro. 

FICHA 119 – Praza do Campo, cruceiro e fonte. 

FICHA 120 – Adro e cruceiro - Excolexiata. 

FICHA 121 – Casa do Concello - Excolexiata. 

FICHA 122 – Casa Reitoral - Excolexiata.  

FICHA 123 – Celeiro - Excolexiata. 

FICHA 124 – Claustro - Excolexiata. 

FICHA 125 – Igrexa, campanario, sacristía - Excolexiata. 

FICHA 126 – Escolas vellas - Excolexiata. 

FICHA 127 – Praza do Bispo Carrascosa. 

FICHA 128 – Vivenda anexa ao Claustro e a Casa do Concello. 

FICHA 129 – Aira - Leira do Bosque. 

FICHA CAMIÑO DE SANTIAGO – VÍA DA PRATA. 

Completarase a información contida nas fichas do PXOM, indicándose as direccións, e incluído 
elementos do BIC, que carecen de ficha no PXOM, como son: 

-Media ala sur do Claustro, edificación entre vivenda e escolas vellas, que forma parte do conxunto 
da Excolexiata. 

-Casa anexa ao Claustro e as escolas vellas, que forma parte do conxunto da Excolexiata. 

-Casa con escudo de armas e balconada, praza San Rosendo, 10. 
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O conxunto da Excolexiata foi declarado Monumento Histórico-Artístico por decreto do 3 de xuño de 
1931 e BIC pola disposición adicional primeira da Lei 16/85 do 25 de xuño do Patrimonio Histórico de 
España. Polo que ten o grao máximo de protección (monumental), haberá que xustificar a 
conveniencia de calquera intervención e a adecuación aos usos propostos. 

2.5. AFECCIÓNS 

2.5.1. Sobre os Estudos de Impacto e Sostibilidade Ambiental 

Segundo as determinacións do art. 68.3 da LOUGA, a documentación dos Plan Especiais de 
Protección en Solo Urbano Consolidado será a propia da súa natureza e finalidade, polo que o 
presente Plan Especial entende que figuras coma o Estudo de Sustentabilidade Ambiental, Impacto 
Territorial e Paisaxístico non entran dentro destes parámetros por tratarse de Solo Urbano 
Consolidado con mínimas e moi reducidas posibilidades de transformación e xeración de impacto (o 
que se ratifica na obrigatoriedade de ese Estudo segundo os ar. 65, 66 e 70 da LOUGA cando se 
trata de actuacións integrais sobre o solo, casos de Plans Parciais, de Sectorización e Plans Especial 
de Reforma Interior en Solo Urbano Non Consolidado).  

En todo caso, despois do proceso de avance do Plan, o concello de Xunqueira de Ambía solicitará á 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a adopción da decisión que proceda 
respecto a necesidade de sometemento de dito Plan ao procedemento de Avaliación Ambiental 
Estratéxica de conformidade coa lei 9/2006. 

2.5.2. Afeccións legais 

A Zona Histórica de Xunqueira de Ambía foi declarada Ben de Interese Cultural polo que será de 
plena aplicación a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei do Patrimonio Histórico Español, así 
como a normativa sectorial de afección. 

O PXOM determina a oportunidade de redactar o presente Plan Especial para asegurar a 
preservación do núcleo histórico de Xunqueira e a posta en valor do conxunto monumental da 
Excolexiata de Santa María a Real. 

2.5.3. Afeccións internas/externas 

Afeccións internas: 

O PXOM ademais de establecer a redacción do presente Plan Especial, especifica a intervención 
nunha zona declarada en ruína co fin de recuperar e dinamizar o núcleo histórico que se incorporará 
á ordenación pormenorizada do solo urbano por medio da tramitación dun Estudio de Detalle, OE-1. 
A Carreiriña, co gallo de axustalas aliñacións, fondos e volume das edificacións, e as rasantes do 
espazo libre e o sistema viario adxacente, e construír vivenda plurifamiliar, en réxime de Vivenda 
Protexida. 

O ámbito de protección do Camiño de Santiago que atravesa a vila, é o definido pola Lei 3/1996 de 
Protección dos Camiños de Santiago. 

Afeccións externas: 

No Solo Urbano Non Consolidado requírese dunha actuación de execución integral nun espazo 
interior situado entre as estradas Xunqueira de Ambía-Allariz e Xunqueira de Ambía-Piñeira de Arcos, 
para a que se redactará o Plan Especial de Reforma Interior das Travesías de A. Pérez de 
Serantes e das Devesas . Cuxo obxectivo principal será constituír unha actuación de mellora da 
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urbanización e resolver satisfactoriamente a conexión con solo urbano contiguo deste Plan Especial. 
Este PERI deberá estar condicionado pola presenza no seu lindeiro norte do ámbito deste Plan, e 
deberá evitar alteracións non desexadas nas súas condicións vitais e ambientais. 

O Solo Urbanizable Delimitado Residencial SUD R-1 A Malpe , pertence á antiga propiedade da 
Igrexa intimamente vencellada á Zona Monumental e Histórica de Xunqueira de Ambía, así como ao 
paso por esta do Camiño de Santiago. Esta finca posibilita a consolidación dun espazo libre de 
edificación na “Leira do Bosque”, a carón do conxunto monumental da Excolexiata, que serve de zona 
de transición, garantindo a preservación paisaxística. Dado que este solo linda con ámbito deste Plan 
na súa área máis sensible, a edificación deberá concentrarse no perímetro do SUD que non linda co 
ámbito deste Plan, apoiado nas vías de comunicación, para garantir distancia ao conxunto da 
Excolexiata e deberá protexerse visualmente con vexetación para evitar alteracións non desexadas 
nas condicións paisaxísticas e ambientais. A par que plantando especies arbóreas de altura na zona 
nordés deste solo, se pode reducir o impacto visual das edificacións existentes tras ela dende o pobo, 
como son, o pavillón de deportes, o colexio e o albergue de peregrinos. 

Outra das afeccións externas, aínda que menor pola distancia ao ámbito, e o SUD I-2 do Coial , este 
solo urbanizable delimitado industrial, sitúase ao sur do núcleo de Xunqueira, no seu desenrolo será 
preciso a implantación de medidas de integración ambiental e paisaxística para evitar alteracións nas 
condicións do pobo. 

2.6. INFORMACIÓN HISTÓRICA 

2.6.1. Sinopse histórica do Concello 

Concello de Xunqueira de Ambía. 

Superficie: 60,20 km2 
Poboación 2012: 1.649 Habitantes (fonte: 
INE) 
Densidade media: 27,39 hab./km2 

 

 Foto antiga de canastros existen tes na Praza Bispo 
Carrascosa, un deles hoxe desaparecido.  

O termo municipal de Xunqueira de Ambía ten unha extensión de 60,2 km cadrados. Atópase situado 
no centro-oeste da provincia de Ourense, na comarca de Allariz-Maceda, linda ao norte cós concellos 
de Paderne de Allariz e Baños de Molgas, ao sur cós de Xinzo da Limia e Sandías, ao leste cós de 
Vilar de Barrios e Sarreaus e ao oeste có de Allariz. Está constituído por seis parroquias: A Abeleda 
(San Vicente), Armariz (San Salvador), Bobadela a Pinta (Santa Mariña), A Graña (Santiago), 
Sobradelo (San Román) e Xunqueira de Ambía (Santa María a Real), cun total de corenta entidades 
de poboación.  

Hoxe en día, eclesiasticamente, Xunqueira de Ambía é unha parroquia da diocese de Ourense, 
composta por dez pobos: Xunqueira de Ambía, O Covelo, Acebedo, A Farría, Requeixiño, Quintela, 
Xunqueiroá, A Siota, San Martiño e San Xillao. 
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O nome:  

O nome de “Xunqueira” parece vir de “Juncaria o Guncaria” ou de xuncos, xa que segundo a tradición 
unha imaxe de Santa María foi atopada entre xuncos, nunha pequena lagoa chamada “Juncaria o 
Guncaria”. 

Ferro Couselo escribe dicindo: “El nombre de Junquera de Ambía es prerrománico, designó una tierra 
y un linaje, que desde la Alta Edad Media y desde Armariz, en la Pousa, enseñoréo las altas tierras 
del Arnoya”1. 

O nome de “Ambía” engádese ao de Xunqueira, por selo lugar máis próximo entón coñecido e para 
distinguilo de Xunqueira de Espadañedo, lugar de orixe cisterciense. 

O licenciado Molina, canónigo da igrexa catedral de Mondoñedo, no século XVI, escribe: “ Los de 
Ambía traen por armas cinco lunas, es linaje antiguo en Galicia, poseyeron toda la tierra de Junquera 
de Ambía, con otras muchas “2. Esta liñaxe é a familia “Menéndez”, á que pertencía San Rosendo. 

2.6.1.1. Prehistoria e Idade Antiga 

Os primeiros asentamentos humanos coñecidos na zona sitúanse na beira da Lagoa de Antela.  

No territorio do termo municipal de Xunqueira de Ambía, atopáronse: 

- Mámoas ou posibles enterramentos no entorno dos actuais núcleos de Busteliño, Villariño da Veiga 
e Casnaloba. 

- Palafitos (Idade de Bronce) na Seara Alta, Casasoá.  

- Medorras, (primitivas fortificacións emprazadas en outeiros pouco elevados construídas a base de 
modificar o terreo con fortes socalcos e desniveis. Estrutura anular, similar á dos castros, aínda que 
non se emprega a pedra como material consistente, polo que non quedan restos sólidos. Algunhas 
foron ocupadas e reforzadas polos Celtas, transformándoas en Castros e outras foron abandonadas), 
existe unha por riba de Bustelo, a Medorra e a Medorriña en Merí e o Castro de Bariña en Armariz. 

- Castros, (en outeiros máis elevados, con defensas reforzadas con pedra e casas circulares tamén 
de pedra), atopamos en Xunqueira: Castro de Cerdeira, Castrillón en Cerdeira, O Castelo en 
Cerdeira, Castro de Covelo por riba de Acea, Castro de Merí con antecastro cara Salgueiros, Castro 
de Bariña en Armariz. 

- Forte prehistórico nas inmediacións do Muiño da Moradica (sen confirmar).  

Rutas de posible orixe prerromano: 

- A Vrea. Dende Cortegada atravesa a Lagoa (O Beón) pola Pedra Alta, sube por Abeleda, cruza o 
Arnoia por Xunqueira de Ambía (que non existía daquela) e por Salgueiros e a Rabeda chegaba a 
Ourense. 

- A Vrea dos Galegos. Tamén chamada Camiño de Castela. Ven da Rabeda pola Ponte Ambía 
(probablemente ata Salgueiros coincidía coa anterior), cruza o Arnoia por la Ponte de Pedra cara 
Guamil, baixo o Castro da Ciadella, Baños de Molgas. 

Presenza Romana: 

- Vía Nova ou III, de Braga a Astorga, sinalada co Nº XVIII no itinerario de Antonino. É sen dúbida o 
resto máis importante desta época. Cruzaba por Portela do Home dende Portugal seguindo o Limia, 

                                                      
1 José Ferro Couselo, Don Alonso de Piña, fundador de la villa de Junquer a de Ambía , ano 1970, La Región, Ourense. 
2 Bartolomé Sagrario de Molina, Descripción del Reino de Galicia , ano 1550, Mondoñedo. 
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entraba polas Antas en Sandiás (Geminae), seguía en liña recta dende Zadagós cara Casasoá, 
pasando baixo de Bustelo (onde os Palafitos), Casasoá, Busteliño e Sobradelo. Dos pobos da Veiga 
da Antela existían con seguridade Vilariño da Veiga e máis Bobadela. Despois de Sobradelo 
xuntábase coa Vrea dos Galegos ata Guamil, dende aquí separábase por Presqueiras cara Baños de 
Molgas (Salientibus). Conservase un miliario de Adriano pertencente ao ano 133, no que se sinala 
unha distancia a Braga de 74 millas.  

-Vía Celanova-Molgas, é unha vía secundaria que remontaba o Arnoia pola dereita para atoparse coa 
Vía Nova en Baños de Molgas. Entraba en Armariz por riba de Vilariño do Río procedente de Allariz e 
tal vez por San Andrés (Merí) ou por salgueiros ía cara Baños.  

Outros restos: 

-Sábese de enterramentos romanos en San Román, Padroso e Cimadevila; todos na Veiga e o abrigo 
da Farría.  

-Posible explotación agraria romana por riba de Cimadevila (Chelles). A súa extensión abranguía a 
liña Vilameá-Fondodevila. Entre Fondodevila e Bustelo había un río canalizado, O Río Vello 
(desaparecido), que desembocaba máis ou menos onde as Palafitas.  

-Graña e Quintela, como topónimos, supoñen a existencia tamén de asentamentos romanos.  

-Entre os municipios de Xunqueira, Sarreaus, Xinzo e Sandiás, a dereita do canle actual, atópanse 
restos dunha graña ou vila romana. Como estas debeu haber máis, con instalacións para a 
explotación agrícola, tal como a “Aira de mallar e o Pozo da Pedra” que desaugaban partes da Lagoa 
por medio de canles menores que daban a unha canle principal.  

-A abundancia de plantacións iniciadas polos romanos no primeiro terzo do século II co desaugo da 
Lagoa e o establecemento de explotacións agrarias fixeron da Limia unha zona moi produtiva 
nomeada Palla Áurea, alcume que lle durou ata a Idade Media.  

-Entorno ao século IV o territorio organízase en “grañas” servidas por capelas particulares (pequenos 
arcedianádegos) que conforme ían medrando formaron aldeas (núcleos de freguesías).  

-Coa marcha dos romanos, as canles fóronse ateigando e a auga volveu invadi-la Lagoa, que non ía 
ser cultivada de novo ata o século XVIII.  

2.6.1.2. A Idade Media 

Primeira etapa: a Lenda                                                                                                                                                                                                                                                          

Trátase do nivel cero, xa que neste momento non se contaba máis ca co espazo, coa natureza física 
aínda non erosionada nin transformada pola man do home. Ollando o estado actual, pódese adiviñar 
o espazo natural de partida, un outeiro rochoso, entre o que hoxe é a Rúa de San Roque e a estrada 
Allariz-Baños de Molgas, e ao sueste dela unha xunqueira. 

Unha antiga tradición afirma que no s. IV, apareceu unha imaxe da Virxe entre xuncos nunha 
pequena lagoa denominada “Juncaria o Guncaria”.  

Erixiuse alí unha pequena ermida na súa honra, que pronto foi obxecto de devoción popular. Esta 
hermida será a orixe, causa e principio do primitivo mosteiro familiar, do posterior mosteiro e Priorado 
de cóengos regulares de San Agustín, da construción da Igrexa-Colexiata, e da parroquia, vila e 
Municipio de Xunqueira de Ambía. No ano 1671, os cóengos da Igrexa Colexiata de Xunqueira de 
Ambía, escriben: “El priorato tuvo principio de una ermita, que se fabricó a la devoción de “Nuestra 
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Señora”, que fue hallada entre unos juncos”3. Esta ermida parece que foi erixida na zona norte da 
edificación que hoxe ocupa o concello, pegada á fachada principal da igrexa parroquial, onde se pode 
observar un arco de medio punto. 

No ano 813, o bispo de Iria-Flavia, Teodomiro, guiado polo anacoreta Pelayo, atopa unha tumba nun 
lugar, que chamamos Compostela, contiña os cadáveres de tres persoas. Cree e entende que son os 
do apóstolo Santiago o Maior, e os dos seus discípulos, Teodoro e Atanasio. O achado desta tumba, 
impulsará a vida relixiosa Cristiá, será un revulsivo para o vínculo de unión dos Reinos de España có 
resto de Europa por medio dos diversos camiños que conducen a Santiago de Compostela, un dos 
cales pasará por Xunqueira de Ambía. 

Segunda etapa: s. X, XI e 1ª ½ do XII 

A finais do século X, a capela constitúese como casa monástica ao fundar Gonzalo e a súa muller 
Ilduara, herdeira de San Rosendo, coa dotación de numerosas propiedades, un convento de 
haeredes (familiar) de home e mulleres célibes, en terras pertencentes ao señorío de Ambía, das que 
eran señores. Numerosos autores fan referencia a esta fundación do mosteiro, este eles, Martín de 
Córdoba, di no seu libro Tumbo: “Es común opinión que un tal Gonzalo y Aldara dieron a esta casa 
muchos bienes y hacienda; así lo muestra su testamento, que está en el archivo en pergamino 
grande, de la Era de 1015, que tiene número 27”4 

Terceira etapa: s. XII-XV 

           

Gráfico 2.1. Esquema do couto cedido por Alfonso VI I, publicado na Revista de Historia del Arte Ourens ano, Grupo 
“Francisco de Moure” Nº  13, Ourense 2011, seguindo  os datos da escritura de doazón.  

                                                      
3 Canónigos de Xunqueira de Ambía, Historia de este priorato y señorío , ano 1671, Archivo Histórico Diocesano de Ourense 
4 Martín de Córdoba, Libro Tumbo , ano 1594, Archivo Histórico Provincial de Ourense 
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Esta terceira etapa comeza en 1150, ano no que os herdeiros rosendianos ceden os seus dereitos 
patrimoniais sobre o mosteiro prerrománico de Juncaria e propiedades do entorno, e iría ata o s. XVI, 
no que se realizan grandes reformas. Na mesma escritura na que se fai a cesión fáiselle entrega de 
todo aos Cóengos Regulares de Santo Agostiño. E o rei Alfonso VII, tamén no ano 11505 fai doazón, 
por Privilexio Real, da metade do couto de Xunqueira de Ambía á Colexiata de Santa María do Sar, 
en Santiago, e entrega as terras aos Cóengos Regulares de Santo Agostiño. Así nace o Señorío e 
Priorado de Xunqueira de Ambía, de padroado Real, que sempre estivo composto por un Prior e sete 
cóengos prebendados. Como se pode observar no gráfico 2.1 o couto cedido cadra case co actual 
termo municipal de Xunqueira de Ambía. Os límites do couto do mosteiro eran: Castro Guiduz, 
Armariz, Porto de Ponteovella (entre Piñeira e Brandela), o camiño antigo de Zadagós (Vía Nova), A 
Medorra e os terreos de Ableleda e San Mamede. 

A Colexiata está ademais situada á beira do camiño de peregrinación a Santiago, coñecido por 
“Camiño da Prata”. O fenómeno da Peregrinación Xacobea aproveitou a antiga calzada romana que 
pasaba preto de Xunqueira. A lenda da Virxe de Xunqueira calou profundamente nos peregrinos, que 
fixeron do lugar un punto obrigado de visita e repouso. 

Na segunda metade do s. XII, trala cesión, eríxese a Igrexa de Xunqueira, románica de planta 
basilical románica de cruz latina, con tres naves cuxos arcos están apuntados con marcado peralte, 
tres ábsidas semicirculares, teito de madeira e falso triforio. Coma na catedral de Santiago, ten nos 
seus muros laterais profundos arcos de descarga, con cadansúa fiestra románica, con beiril torna-
choiva arqueado sobre canzorros en todo o perímetro. As portadas, parte baixa do templo e 
cabeceira, amosan o influxo da Colexiata de Santa María do Sar. O 2 de xuño de 1164, o Rei 
Fernando II en compañía de D. Pedro Seguín, bispo de Ourense, inauguran e consagran a Igrexa-
Colexiata, sen estar rematada aínda nos arcos formeiros, rosetón e teito. Có templo xa rematado 
continúan a finais do século XII coa edificación da coenga ou casa monacal, que se conserva cos 
seus pequenos cuartos para os cóengos, é o edificio oposto ao Celeiro na praza Bispo Carrascosa. 
Nos seus sillares vense marcas de canteiro que amosan, igual caos sinxelos canzorros do aleiro cara 
a praza, ser todo románico. 

O novo mosteiro de Santa María, agora a Real de Xunqueira de Ambía, con extensas propiedades, 
vese na necesidade de erguer o seu celeiro (cellarium), onde recoller dezmos e primicias. Esta 
esixencia será maior no século XIII, cando o Bispo de Ourense, Don Lourenzo, anexiona en 1230 ao 
mosteiro e convento prioral de Xunqueira, varias igrexas coas súas posesións. Unha vez rematada a 
construción da morada prioral, deixaron o primitivo mosteiro onde viviron perante as obras, e no seu 
lugar ergueron o celeiro, que debeu coincidir coa metade cara a Leira do Bosque do edificio que 
denominamos hoxe celeiro, xa que nel, atópanse marcas de canteiro idénticas ás da recen rematada 
vivenda prioral (ala leste do claustro). 

Dentro desta etapa, a comezos quizais do século XIV, compre poñer o inicio do claustro, aínda que 
nese momento non fose rematado. Pode ollarse o baseamento preparado, cuxo ancho declina ser o 
proxecto de labralo de columnata xeminada todo en torno, imitando unha vez máis o de Santa María 
do Sar en Santiago de Compostela. O claustro serviu de cemiterio deica o primeiro cuarto do século 
XX. Hai algún sartego medieval de estatua xacente dunha gran calidade, e algún máis, con algún 
escudo de armas en tapas de sepultura e algúns epígrafes. Os enterramentos de solo foron todos 
trasladados ao novo cemiterio no Toural. 

                                                      
5 A carta-privilexio, documento de doazón de Alfonso VII aos Cóengos Regulares de Santo Agostiño de Xunqueira, escrita en 
latín, gardábase no arquivo de Xunqueira. 
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2.6.1.3. A Idade Moderna 

Cuarta etapa: s. XVI-1˚ ¼ do XVII 

A cuestión do padroado Real deu lugar no s. XVI a un longo preito entre Felipe II e o Prior e cóengos 
do señorío e priorado de Xunqueira de Ambía, que se resolveu a favor do Padroado Real.  

Esta etapa abrangue todo o s. XVI e principios do XVII, ata a morte do prior D. Martín de Córdoba, 
cando o Priorado é anexionado por Felipe II á diocese de Valladolid.  

No Renacemento ábrese unha etapa pletórica de vida na historia de Xunqueira. É propiamente cando 
comeza a ser coma tal entidade de poboación. Despois da fundación no s. XII da Igrexa e Mosteiro, o 
s. XVI constitúe a etapa mais reformista do conxunto monumental. Esta situación ven dada polo 
esplendor e riqueza do Priorado, que contaba con abundantísimas rendas. Especialmente os priores 
Alonso de Piña e Martín de Córdoba, foron os grandes construtores e reformadores, dándolle ao 
conxunto unha estrutura renacentista que aínda conserva hoxe. 

O prior D. Alonso de Piña (prior: 1513-1544), foi o fundador da vila e o gran renovador do mosteiro, 
ademais recompilou tódolos documentos, facendo un arquivo que mandou cerrar con tres chaves, o 
cal se conserva aínda hoxe no Pazo Prioral.  

- Reedifica a parte da igrexa que había destruído Álvaro Sotelo, ordena construír a capela 
á esquerda da igrexa, destinada aos santos da Orde das Mercedes (hoxe capela da 
Merced, antes da Dolorosa e antigamente do Rosario), e a capela do “Ecce Homo” 
contigua, así como, a sacristía actual, a par da absidiola da dereita, cuberta de fermosa 
bóveda de crucería, a que se accede a través dunha porta de arco conopial ricamente 
tallada.  

- Dota á igrexa dun espléndido retablo renacentista (Retablo renacentista da patroa, Santa 
María, no que se notan influxos flamencos, obra de Juanin, na que non desmerece a talla 
do imaxineiro Gaspar Salgado. Son dos anos 1535 e 1538), un coro (mandado labrar por 
el, de rica selería en madeira de nogueira, gravado plateresco e figuras en baixo relevo) e 
o primeiro órgano, que contrata en 1536 con Bernal Díaz, veciño de Allariz.  

- Remata o claustro (parado dende douscentos anos antes), un claustro renacentista, 
plateresco, que é de notar pola delicada filigrana de calados.  

- Levanta un hospital para pobres e peregrinos, transformou o celeiro, ampliándoo dende a 
base noutro tanto cara a hoxe Praza Bispo Carrascosa, para dar satisfacción as 
necesidades de pobres e peregrinos. Ademais destina a este servizo tamén o edificio 
contiguo polo norte, o Pazo de Donas, abrindo paso formal medianeiro. Quedando o 
exterior da edificación practicamente como está hoxe, trátase da súa etapa de “hospital”-
“albergue” en gran parte do século XVI. A razón do cambio e transformación atópase 
documentada, así como, o paso por Xunqueira do Camiño de peregrinación a Santiago, e 
o Camiño Real da Meseta.  

- Está considerado como fundador da vila de Xunqueira de Ambía, porque permite e 
autoriza poboar de veciños e facer casas de vivenda neste lugar, onde só existía a Igrexa 
e as vivendas do Prior e Canónigos. “La villa de Junquera, […] desde el año mil 
quinientos catorce a esta parte se ha ido poblando de casa y vecindad; consintiéronlo los 
priores, entendiendo ser autoridad y aprovechamiento.” O prior D. Martín de Córdoba, 
dinos no seu Libro Tumbo, escrito no ano 1594: “Hasta el 1514, en el lugar de la 
Junquera, no existía más que la iglesia y el monasterio; y a partir de este año, el prior 
permitió hacer pueblo y vecindario en su entorno” 
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O seu sartego, a nivel do solo, vese ante a capela maior, co seu escudo de armas, o que o Concello 
de Xunqueira de Ambía adoptou como propio en 1972. Antes da súa chegada, polo 1508, foi cando 
se labrou o sartego do cabaleiro Àlvaro de Soutelo, que ocupa o espazo baixo arco oxival á dereita da 
igrexa na parte traseira.  

Deixou coma prior a Luís Bermúdez, de orixe asturiana, que foi soterrado a súa par en sartego 
parello. Luís Bermúdez foi o autor do primeiro libro Tumbo deste señorío e priorado, atópase 
actualmente no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Foi chantre da catedral de Ourense. 
Opúxose á pretensión do Rei Felipe II, de que este priorado era de Padroado Real, polo que cesa 
como prior e é substituído por D. Juan Pimentel, prior presentado polo Rei. 

D. Juan Pimentel, da casa dos Condes de Benavente, foi presentado como prior polo Rei Felipe II coa 
oposición dos cóengos. 

D. Martín de Córdoba (prior: 1594-1620) foi o señor e prior mais famoso. Chega a Xunqueira en 1594, 
presentado por Felipe II, despois de gañar o preito sobre o Padroado Real do priorado, coa finalidade 
de facer o traspaso do priorado á sede de Valladolid, que creada había pouco por Felipe II, non tiña 
moito con que sustentarse.  

Unha vez tomada posesión do seu cargo, visita tódalas propiedades da xurisdición prioral, revisando 
tódolos foros e rendas e facendo outros novos, así como cartas de doazón, privilexios, etc. Fai un 
inventario exhaustivo que queda reflectido nun Tumbo General, no que todo consta puntualmente. 

No preámbulo do Tumbo (1549), dá algunha nova de interese, relativa ás estremas do couto, e da 
documentación no arquivo da Colexiata. Ensanchou o couto cara Allariz e algo na Antela. 

Reparou a Igrexa Colexiata e a sacristía, cerrou a capela maior cunha reixa de aceiro, sacou os 
sepulcros que había dentro da igrexa, deixando só, o de Pedro Sotelo, e os sepulcros dos fundadores 
do mosteiro colocounos no claustro, onde seguen a día de hoxe. 

Transformou o “hospital”, suprimíndoo para trocalo en “Palacio Prioral”. Antes de se instalar no 
edificio, fai unha profunda reforma no seu interior para o seu acomodo persoal e administrativo. 
Externamente reforma a fachada oeste, adiantándoa algo e cunha porta sacada de outro lugar. Trata 
de unificar a aparencia do edificio interior e exteriormente como “palacio”. Grava na lumieira da porta: 
“1594. EL PRIOR DON MARTÍN.DE CÓRDOVA”.  

Construíu o arco honorífico, de entrada á actual praza Bispo Carrascosa, co escudo de armas do rei 
Felipe II, coma sinal do padroado real sobre o priorado e señoría que a el se lle concedera. Á 
esquerda deste construíu un edificio, “a Paneira”, aquí co seu escudo de armas na fachada, para 
recoller as rendas dos beneficios, que estaban dispersas polas distintas tullas do Priorado. Tamén 
facía de pósito de labradores, onde podían levar gran para sementar, cun copelo engadido na 
devolución.  

Ao ser nomeado Comisario General de la Cruzada e conselleiro do Reino de España polo Rei Felipe 
III, don Martín de Córdoba marcha a Madrid, aínda que sen deixar o cargo de prior de Xunqueira. O 
seu libro Tumbo, servirá en diante de grande utilidade aso señores priores, bispos de Valladolid e ao 
cabido colexial de cóengos deste señorío e priorado, como inventario de bens, reclamación de 
rendas, renovación de foros e obtención de dezmos e primicias das prebendas e capelanías. Á súa 
morte, o 13 de setembro de 1620 en Madrid, deixa en testamento doazóns á igrexa colexiata e ao seu 
cabido, fundacións en beneficio de doncelas orfas e pobres, estudantes necesitados, e o depósito de 
trescentas fanegas de centeo na paneira para a súa sementeira polos veciños deste señorío e 
priorado. 
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O “palacio” dende ese momento fica ermo de cargo, foi o último dos priores que residiu nos pazos 
priorais. A partir de aquí, suponse que estes foron arrendados ao Administrador e Alcalde Maior. É un 
período de máis de 200 anos que remata coa desamortización e desaparición do priorado. 

Quinta etapa: s. XVII-1ª ½ do XIX 

Esta etapa entra xa na Idade Contemporánea e está marcada pola anexión do Priorado á recen 
creada diocese de Valladolid por Felipe II. D. Martín de Córdoba foi o último prior antes da súa 
anexión por bula de Clemente VIII de 1602, non sancionada ata 1619 por Paulo V. Esta incorporación 
do señorío e Priorado de Santa Mª de Xunqueira de Ambía á dignidade e mesa do bispo de 
Valladolid, dará lugar a moitas discordias e preitos. Unha das causas desta anexión foron as 
cuantiosas rendas de Xunqueira de Ambía para contribuír ao sustento da mitra valisoletana.  

Así os sucesivos bispos de Valladolid pasaron a ser priores e señores do Priorado de Xunqueira de 
Ambía. Como señores temporais do señorío foron donos directos das terras, tiveron o poder 
xurisdicional sobre os seus habitantes e percibiron tódalas rendas e dereitos señoriais de vasalaxe. 
Por dereito eclesiástico tiñan o poder e mando sobre o cabido de cóengos e sobre a Igrexa-Colexiata 
có dereito de presentación de parroquias, beneficios e capelanías, pero este mando eclesiástico 
estaba limitado e controlado polo poder canónico dos bispos de Ourense. Non residían nos seus 
pazos de Xunqueira e delegaban a administración ao Alcalde Maior e a un arrendatario dos foros que 
pagaba as rendas en diñeiro. 

Nesta etapa non se documentan noticias de reformas importantes ou ampliacións das edificacións. 

A torre anexa a Igrexa, románica ata o reloxo, foi rematada no 1770. 

2.6.1.4. A Idade Contemporánea 

Sexta etapa: s. XIX-XX 

Esta última etapa ven marcada pola desintegración do señorío e Priorado trala desamortización de 
Mendizábal, ano 1836, efectiva en Xunqueira no 1837 pola conversión da Colexiata de Xunqueira de 
Ambía en simple parroquia de termo en 1853, dentro da diocese de Ourense. Fican abolidos o 
Priorado, Alcalde Maior, administración, dereitos, señorío e foros. Tódalas propiedades e bens deste 
Priorado adxudicáronse á Nación Española, declarándoos bens nacionais, excepto a Igrexa-Colexiata 
e as casas para o párroco e tenentes vicarios coas súas hortas e xardíns adxacentes. Estes últimos 
bens son precisamente os únicos que se conservan hoxe como propiedade eclesiástica. 

No ano 1851, publicase na Gaceta de Madrid, o “Concordato entre su Santidad el Sumo Pontífice, Pío 
IX y su Majestad Católica, Doña Isabel II, Reina de las Españas”. En cuxo artigo 42, di que os 
compradores de bens eclesiásticos e os seus sucesores “…no serán molestados en ningún tiempo ni 
manera por su Santidad ni por los Sumos Pontífices…”. 

O 1 de maio de 1855, as Cortes de España aproban, por maioría de votos, a lei xeral de 
desamortización civil e eclesiástica, a proposta de D. Pascual Madoz, ministro de Hacienda Pública. 
Exceptúanse desta venta, os edificios e fincas destinados ao servizo público, os de beneficencia e 
instrución, os pazos dos bispos, as casas dos párrocos coas súas hortas e xardíns adxacentes, as 
hortas e xardíns das Escolas Pías, os montes e as fincas que o Goberno crea oportuno non vender, 
as minas de Almadén e as Salinas. 

Mediante esta lei xeral desamortizadora remataron de venderse os bens e foros pertencentes ao 
antigo priorado de Xunqueira de Ambía. Deste modo, a horta e bosque anexo a Casa Prioral, de 
moitas hectáreas de terreo, foron comprados en Madrid por D. José Mármol, alto xefe da Facenda 
Pública. 
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A igrexa parroquial: 

O 31 de marzo de 1853 D. Luis de la Lastra y Cuesta, bispo de Ourense, decreta “Queda reducida la 
iglesia colegiata de Xunqueira de Ambía a parroquia de término, desde ahora en adelante, con la 
misma advocación de Santa María,…”6 

Este tipo de clasificación é de primeira categoría dentro da clasificación das parroquias, cun nutrido 
equipo composto por abade párroco, ecónomo, coadxutor, beneficiados e sancristán. Queda extinto o 
cabido colexial. 

O mesmo bispo por medio de don Rafael Calabozo, arcipreste da catedral de Ourense, fai que se 
restaure o edificio do celeiro como casa parroquial. Na lumieira da fiestra que hai sobre a porta de 
entrada, hai unha inscrición, precedida de ramo de acibo en baixo relevo, que di: “AÑO 1853. SE 
REEDIFICÓ ESTE PALACIO AL CUIDADO DE DON RAFAEL CALABOZO DIGNIDAD DE (baixo 
relevo: circo acabazado con tres follas de acibo e 7 rasgos verticais) ARCIPRESTE DE ORENSE Y 
ANTES SRIO DEL EMINENTÍSIMO CARDENAL QUEVEDO YN OMNIBUS CARITAS”. O edificio 
segue usándose como casa reitoral todo o século XIX, nela morre en maio de 1904 o bispo de 
Ourense, D. Pascual Carrascosa y Gabaldón, estando iniciada a obra do “Palacio Episcopal”. E 
segue de “reitoral” ata o ano 1928, cando, sen función algunha, é arrendado a un veciño, que ocupa 
os baixos como corte e cortellos de animais, facendo do sobrado unha palleira. 

No ano 1856 morre don Francisco Calabozo; no ano 1857, ocupa a “Rectoral” don Benigno García 
Saavedra, deica 1877. Sucédelle, no mesmo lugar (1878-1902) don Delfín Martínez Losada, o que, 
nunha misión dada en Xunqueira, ergue unha cruz no Monte das Corgas. D. Delfín deixou un 
detallado inventario de tódolos obxectos pertencentes a igrexa parroquial, no ano 1906, que se atopa 
depositado no Arquivo Histórico Diocesano de Ourense. 

O 20 de xuño de 1910 inauguráronse as obras de restauración da ábsida interior da capela central 
maior, por idea e financiamento de D. Eustaquio Ilundain y Esteban, bispo de Ourense, máis tarde 
arcebispo e cardeal de Sevilla. A devandita restauración consistiu en retirar o retablo do século XVI, 
que impedía a entrada de luz solar a capela maior, este colocouse la ala lateral esquerda da igrexa, 
fronte á porta de entrada norte. Limpouse a pedra, sacando unha grosa masa de cal, decoráronse os 
ventanais con vidros artísticos, feitos en León por D. Antonio Bolinaga. Na ventá do medio figura o 
escudo episcopal de D. Eustaquio, cun monograma de María, un león coroado e o seu lema 
episcopal: “Omnia honeste secundum ordinem fiat”. Na ventá da dereita representase a imaxe de San 
Eustaquio, mártir, e na da esquerda, San Martín de Tours, patrón da diocese de Ourense. No lugar 
deste antigo retablo e altar colouse un novo, construído nos talleres do señor Larría de Bilbao, de 
estilo neorrománico, pagado con fondos da parroquia e por subscrición popular. 

O Pazo Episcopal: 

Pola posición, cerca de Ourense, con capacidades termais e saudable clima, que lle valeron o 
sobrenome de Vila San, os bispos de Ourense decidiron a súa elección como lugar de descanso da 
sede episcopal de Ourense. O bispo Pascual Carrascosa mandou construír, a principio do século XX 
(1902-1906), unha Casa Episcopal (Palacio Episcopal). Esta casa foi ocupada primeiro polos Irmáns 
das Escolas Cristiás (1906-1928), que estableceron un colexio (Escola e Centro de Xuventude) que 
marca un período de florecemento cultural, e en 1928 pechase o colexio e D. Florencio Cerviño 
González, bispo de Ourense, ofrece á Orde Mercedaria rexentar a igrexa parroquial de Xunqueira de 
Ambía, esta aceptou. Polo que se lle cedeu o uso e disfrute da casa episcopal coa súa horta como 
residencia, xunto coas demais propiedades inmobiliarias, urbanas e rústicas da parroquia. Rexeron a 

                                                      
6 Luis de Lastra y Cuesta, bispo de Ourense, Decreto sobre reducción de la iglesia colegiata a i glesia de término y 
supresión del cabildo de canónigos , ano 1853, Archivo Histórico Diocesano de Ourense. 
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parroquia ata comezos de novembro de 2003. Neste ano póñense á fronte da parroquia de Xunqueira 
os Pais Salesianos. 

A iniciativa de fray Fernando Vázquez Bolaño, retirouse o coro do cabildo colexial, situado no fondo 
da igrexa, colocando parte na antiga sala capitular (no ano 2012 foi retirado dela e almacenado nunha 
dependencia do claustro) e o resto na capela central maior, na do “Ecce Homo” e na residencia 
parroquial. 

Entre os bens existentes na igrexa destaca pola súa singularidade o órgano. O actual é o terceiro 
coñecido na súa historia, o  primeiro foi obra do organeiro, Bernal Díaz, veciño de Allariz contratado 
polo prior, D. Alonso de Piña o día 19 de novembro de 1536. O segundo, que substituíu o primeiro, foi 
obra de Gaspar Altaraz y Estrada, veciño de Santiago de Compostela. E o terceiro e actual, foi 
construído polo organeiro Manuel González Maldonado, en Santiago de Compostela, no ano 1759. A 
caixa barroca é obra de Juan de San Martín, escultor de Celanova. Atópase colocado baixo o último 
arco lateral esquerdo, accedese a el por unha estreita escaleira de caracol de pedra. Está dividido en 
órgano maior e órgano de ecos, con dous teclados de 45 notas cada un, seis pistas de contras, catro 
timbais e cascabeles. Na súa caixa barroca sobresaen os tubos de estaño e follas de acanto sobre 
fondo branco incrustadas nela, e remata no alto unha talla de Santa María cós anxos aos seus pés. 
No ano 1986 foi restaurado e electrificado pola Deputación Provincial de Ourense. 

A Igrexa Excolexiata de Santa María a Real de Xunqueira de Ambía, foi declarada Monumento 
Histórico-Artístico por Decreto do 3 de Xuño de 1931 e Ben de Interese Cultural (BIC: RI-51-0000780) 
pola Disposición Adicional Primeira da Lei 16/85 do 25 de Xuño do Patrimonio Histórico de España. 

En tempos recentes leváronse a cabo diferentes obras de restauración no conxunto da igrexa a as 
súas edificacións adxacentes, cabe destacar: 

_Cuberta do celeiro. Cuberta das escolas vellas. Cubertas da ala oeste do claustro. Formación do 
xardín do claustro parroquia. Remodelación do espazo urbano de vila de Xunqueira (pavimentación, 
alumeado público, mobiliario urbano e xardinaría). Museo etnográfico. Reforma do lavadoiro e o seu 
entorno. Todos estes proxectos foron executados entre os anos 1995 e 2000, segundo proxectos 
redactados pola arquitecta, Ana Recuna Carrasco e financiados pola Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. 

_Reparación da igrexa parroquial e o seu campanario. Arquitecta: Ana Recuna Carrasco (data 
proxecto 11_09_2000). Promotor: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. Contratista: NEOR, S.A.. As obras leváronse a 
cabo entre os anos 2001 e 2003 e consistiron na renovación da cuberta de tella, aleiro con chapa de 
Zinc, limpeza de fachadas, solado de accesos, instalación eléctrica e na construción de novas 
escaleiras interiores e ventanais do campanario. 

2.6.1.5. A evolución urbana de Xunqueira de Ambía. 

A situación xeográfica de Xunqueira de Ambía condicionou dende sempre o seu desenrolo. A súa 
situación entre canles históricos de comunicación favoreceu a súa ocupación polo home (incluso a 
instalación do mosteiro veuse facilitada por esta causa), mais o cambio dos centros económicos e 
como consecuencia das canles principais de comunicación e incluso da rendibilidade propia de 
diversos medios de produción deixaron a este concello un pouco á marxe do desenrolo económico 
que favoreceu a outros centros máis afortunados ao longo do século XX.  

Como xa se dixo antes, o prior D. Alonso de Piña, foi o que permitiu o asentamento de poboación 
entorno a Colexiata, a partir do ano 1514. No ano 1587, a vila contaba con trinta veciños, no 1753 con 
cento vinte, no 1848 con cento seis, no 1900 con seiscentos, no 1910 con seiscentos setenta, no 
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1930 con seiscentos corenta e un, no 1950 con cincocentos cincuenta e catro, no 1970 con 
catrocentos corenta e sete e no 1981 con catrocentos corenta e seis. Na actualidade menos. 

A vila desenvolveuse mediante a construción de edificacións civís ao redor da praza que rodea á 
Excolexiata polos lados norte e oeste, e ao carón das vías de comunicación que atravesan o núcleo, 
a principal a estrada Allariz - Baños de Molgas e na rúa interior Alfonso Meno. A maior parte da 
edificación é antiga e de carácter tradicional; algunhas casas con soportal, amplas solainas e 
corredores e moitas delas brasonadas. O antigo Palacio Prioral está acorado á Escolexiata e pegado 
a el érguese a casa edificada polo bispo de Ourense, don Pascual Carrascosa. A mencionar tamén o 
edificio do Pósito de Labradores, fundado en 1694. 

A vila conta con Colexio Público de ensinanza primaria, unha unidade preescolar, un centro médico, 
un tanatorio, unha farmacia, un pavillón de deportes, unha piscina pública, unha oficina bancaria, un 
campo de deportes, unha biblioteca pública, un salón de reunións e de actos públicos e un albergue 
de peregrinos. Hai un Xulgado de Paz e un Rexistro Civil, dependentes dos Xulgados de Primeira 
Instancia de Ourense. Dispón dunha praia fluvial no río Arnoia e de fontes de augas termais, como a 
do Bañiño e a do Porteiro.  

Debido a perda de poboación unha grande parte das vivendas do centro de carácter tradicional 
atópanse baleiras. Pola contra obsérvanse no perímetro do núcleo tradicional, vivendas de nova 
construción cuxa tipoloxía ten pouco que ver co carácter tradicional predominante no núcleo histórico, 
desvirtuando este en moitos casos, tanto polo seu volume como polos materiais empregados. 

O tráfico pesado polo medio da vila e a falta de zonas de aparcamento, son algúns dos principais 
problemas do núcleo, xa que o tráfico de camións por vías excesivamente estreitas e continuo e 
apárcanse vehículos no medio das prazas, enriba da aceiras e nas vías de comunicación sen ancho 
suficiente. Polo que é preciso incidir na necesidade da vía de circunvalación, prevista no PXOM, para 
desviar o tráfico pesado e na previsión de áreas de aparcamento. 

 

 

Bibliografía básica da sinopse histórica: 

- Barros Guede, José: Historia e Arte de 
Xunqueira de Ambía. A Coruña, ano 2004. 
- Rivas Quintas, Eligio: Anotacións á Historia e 
Arte en Xunqueira de Ambía. Revista de Historia 
del Arte Ourensano, Grupo “Francisco de 
Moure” Nº 13, Ourense 2011. 
- De Juana, Jesús (Dir.): O alto Arnoia (O cerne 
ourensano). Galicia en comarcas. Ir Indo 
Edicións, Vigo 1996.  
 
Referencias WEB: 
- Artigo WEB con URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Junquera_de_Ambía 
xaneiro 2013 
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2.7. POBOACIÓN E EMPREGO  

 
 

 Foto antiga da Praza do Campo  

2.7.1. Demografía 

Datos históricos do núcleo de Xunqueira de Ambía: 

No ano 1587, a vila de Xunqueira de Ambía tiña trinta veciños; en 1753, cento vinte; e en 1848, cento 
seis. No ano 1900, tiña seiscentos habitantes; en 1910, seiscentos setenta; en 1930, seiscentos 
corenta e un; en 1950, cincocentos cincuenta e catro; en 1970, catrocentos corenta e sete; e en 1981, 
catrocentos corenta e seis.  

 

A evolución da poboación en Xunqueira de Ambía, tanto ao nivel da vila como do concello, evidencia 
ata o s. XX un aumento regular. En cambio dende os anos cincuenta a vila sofre a diminución da súa 
poboación, agudizada polo cambio de estrutura da poboación que é fortemente avellentada nestes 
momentos. Sendo a poboación do concello no ano 1981 practicamente o dobre que no ano 2012, e 
dicir, reduciuse a metade nun período de 30 anos. 

1900 1930 1950 1981 2004 2012 
4.208 4.369 4.981 3.031 1.934 1.649 

Táboa 2.1. Datos de poboación do Concello de Xunquei ra de Ambía s. XX e principios do s. XXI.  
                                                    Fonte: INE e IGE 

1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3.031 3.404 2.358 2.150 2.103 2.073 2.097 2.095 2.032 1.997 1.934 1.901 1.863 1.834 1.823 1.789 1.733 1.697 1.649 

Táboa 2.2. Serie histórica de poboación do Concello de Xunqueira de Ambía.  
Fonte: Instituto Galego de Estatística. 

 

As previsións neste campo non pode ser optimistas, xa que a tendencia segue a ser decrecente, 
dado que se producen poucos nacementos en proporción coas defuncións, debido a avanzada idade 
da poboación. Polo que a tendencia, a non ser que se xeren situacións propicias a atracción de nova 
poboación, seguirá a ser a de perda de poboación nos próximos anos. 

Se analizamos a poboación do Concello de Xunqueira de Ambía no ano 2012 (segundo datos do 
IGE): 

Da poboación total de 1.649 habitantes, 822 son homes e 827 mulleres. No que a idades se refire, a 
poboación xuvenil (de 0 a 15 anos) é de 91 (5,52% do total), a poboación en idade activa (de 16 a 64 
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anos) é de 876 (53,12% do total) e a poboación senil (de 65 e máis anos) é de 682 (41,36% do total). 
Rexistrándose unha idade media da poboación de 56,2 anos. 

No que respecta ao movemento natural da poboación, no ano 2012, producíronse 7 nacementos, 
fronte a 34 defuncións, o que nos dá un saldo vexetativo de -27. 

- Indicadores demográficos: 

Taxa bruta de natalidade (0/00) – 3 

Taxa bruta de mortalidade (0/00) – 23,9 

Ïndice de envellecemento – 554,5 

Idade media á maternidade – 29 

Número medio de fillos por muller – 0,8 

En canto aos datos de parados rexistrados, no ano 2012, está cifra era de 93 persoas, e a de 
afiliacións en alta laboral de 394. 

2.7.2. Economía 

Se a poboación e a vivenda son elementos cruciais para comprender a situación do núcleo histórico 
de Xunqueira, a actividade económica do mesmo completará ese coñecemento e, ademais, 
proporcionará unha base para medir o resultado final da política de rehabilitación. 

Segundo os datos do IGE do ano 2012, o concello conta con 39 explotacións de gando bovino,  949 
vehículos turismos, 82 empresas (das cales 59 son persoas físicas, 18 son sociedades de 
responsabilidade limitada, 1 cooperativa e 4 de outro tipo) de todas elas 63 non teñen asalariados, do 
que se deduce que na meirande parte son traballadores autónomos, que non xeran postos de 
traballo. 

A agricultura e a gandería foron en tempos a principal ocupación e explotación dos seus habitantes, 
pero, hoxe en día, estas actividades están moi diminuídas, a maior parte das terras están 
abandonadas e sen cultivos, pola emigración a outros lugares, o envellecemento e a dedicación ao 
sector industrial e comercial, sendo as súas fontes de ingresos procedentes destes sectores e das 
pensións. 

No que se refire ao ámbito concreto da zona histórica, as actividades básicas que se desenvolven 
son as propias dun casco histórico, pequeno comercio, hostalería, finanzas, servizos profesionais e 
persoais e actividades de con carácter de equipamento (administración pública – Concello). No plano 
que reflicte os usos do solo e a edificación pódese ver con exactitude a distribución destas 
actividades no ámbito do PEPR. 

2.8. MARCO TERRITORIAL E URBANO 

2.8.1. Condicións Físicas e Xeográficas 

O termo municipal de Xunqueira de Ambía atópase situado no centro-oeste da provincia de Ourense, 
na comarca de Allariz-Maceda. O concello está sucado polos ríos Arnoia ao norte e Limia ao sur. A 
anchura do territorio é moi irregular, ten 2 quilómetros de ancho no norte e 9 no sur, a altitude media 
é de 650 metros, sendo o monte da Farría de 832 metros e o de Lombas de Casnaloba de 771 
metros, os puntos máis altos que acoutan o concello. O terreo é terra parda mesotrófica e granítica. 
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Dentro do Concello distínguense dúas zonas, unha formada pola depresión do río Arnoia ao Norte e 
outra, pola meseta que da á lagoa de Antela e ao río Limia ao Sur. O núcleo de Xunqueira de Ambía 
sitúase no borde sur da depresión do río Arnoia, na parte máis estreita do Concello. A súa posición 
está máis ou menos centrada nas coordenadas UTM 604550, 4673450, o ámbito delimitado polo 
actual PXOM, para o desenrolo do PEPR, ten unha superficie duns 105.629 m2 (10,56 Ha), unha 
altitude media entorno aos 537 m sobre o nivel do mar. Cunhas dimensións máximas aproximadas de 
330 m en dirección leste-oeste e de 490 m en dirección norte-sur. 

A topografía foi feito determinante da súa orixe e condicionou o seu desenrolo, xa que a vila apoiouse 
sobre un outeiro rochoso, entre o que hoxe é a Rúa de San Roque, a estrada Allariz-Baños de 
Molgas, e ao sueste unha xunqueira (“Leira do Bosque”). Agora, debido ao elevado índice de 
ocupación, só se pode considerar coma un feito relevante do Plan a efectos ambientais ou 
paisaxísticos. 

 

          

Gráfico 2.2.  Áreas climáticas. Fonte Consellería de Medio Ambien te, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia  

O clima é oceánico continental. A temperatura media anual rolda os trece grados, cunha media en 
xaneiro de sete grados e de dezanove en agosto (unha oscilación térmica de 12 grados), e a 
pluviosidade rexistra un total de mil litros por metro cadrado, sendo xaneiro e febreiro os meses máis 
chuviosos e xullo e agosto os máis secos. 

A vexetación autóctona está formada basicamente por carballos, con algúns enclaves de bidueiros e 
ameneiros, e o mato dominante está formado por toxos, xestas e urces. 

A vila está cruzada por dúas estradas principais, a que vai de Allariz a Maceda e a da polígono de 
San Cibrao das Viñas e de Paderne á N-525 e á autovía A-52. Mentres que as rúas internas do casco 
teñen carácter e características propias destas. 

 

Bibliografía básica do marco territorial: 

- De Juana, Jesús (Dir.): O alto Arnoia (O cerne 
ourensano). Galicia en comarcas. Ir Indo 
Edicións, Vigo 1996.  
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2.8.2. Características urbanas 

O ámbito da zona histórica presenta diferentes relacións co seu entorno, podemos considerar dúas 
preferentes:  

_A estrada CP-3 (Allariz – Baños de Molgas-Maceda) accede ao núcleo polo leste e cruza este cara u 
oeste, primeiro pola rúa Duque Ahumada, logo pola praza do Campo seguindo pola rúa Colón, a 
praza San Rosendo e finalmente pola rúa Asdrúbal Ferreiro. Sendo esta a vía con máis tráfico 
rodado, presenta algúns puntos onde a calzada se estreita e impide o paso de dous vehículos a vez. 

_A outra vía principal e a estrada Our-Cv-1D (Ourense-San Cibrao das viñas – Casnaloba-A52). 
Atravesa o núcleo de norte a sur, discorre pola rúa Capitán Cortés, a rúa Colón, a praza San 
Rosendo e a rúa Pérez Serantes. 

Sendo o resto do viario peonil ou de tráfico interno do núcleo, conectando con estes dous eixos 
principais. 

E difícil definir un ancho de rúa na zona histórica, xa que é moi variable. 

Os espazos públicos da zona histórica defínense na súa correspondente ficha do catálogo deste 
PEPR. 

2.8.2.1. Áreas de seu 

Cabe sinalar diferentes zonas singulares do ámbito da zona histórica, en xeral, tódalas prazas do 
núcleo teñen unha identidade característica de seu, máis cabe identificar algún espazo máis 
agochado pola súa singularidade, como son: 

_O canellón Concepción Arenal, pola configuración e escala das súas edificacións. 

_A canella de Jorge A. Ferreiro xunto coa Eriña, xa que son as únicas rúas que conservan o 
pavimento orixinal, aínda que parte das edificacións se atopan desvirtuadas polas diferentes 
actuacións levadas a cabo sobre as edificacións tradicionais. 

_O camiño do Graxil, camiño peonil de saída cara o río, antigo trazado do Camiño de Santiago, que 
atravesaba o río por uns pasais. Ten un trazado moi singular pola súa topografía e os muros e a 
vexetación que o conforman. 

_O conxunto da fonte-lavadoiro, pola súa configuración e as vistas das que goza. 

_O canellón Fonte Abaixo – A, bifurcase en Y quedando no medio unha parcela verde moi singular 
polo seu muro perimetral, cancela de madeira e canastro e a visión que permite de todo o val e da 
montaña da Farria. Pola súa orientación é un espazo cunha luz especial. 

2.8.2.2. Espazos destacados 

Como xa mencionamos antes, practicamente todos os espazos públicos do núcleo son singulares, 
cada un coas súas características, cabe destacar pola súa escala, as tres prazas principais: a praza 
do Campo, a praza San Rosendo e a praza Bispo Carrascosa. En certo xeito, as dúas primeiras ven 
limitado o seu carácter de praza ao estar atravesadas por tráfico rodado, quedando o seu uso polos 
peóns limitado ao seu perímetro. Mentres a praza Bispo Carrascosa é un espazo recollido para o 
lecer, caracterizado pola súa vexetación e a singularidade das edificacións que a conforman. 

Cabe destacar como eixo de articulación interno do núcleo o formado pola rúa Alfonso Meno, a praza 
San Roque e a Rúa San Roque. 
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2.8.2.3. Puntos de atracción, visuais 

Existen varias visuais definidas na zona histórica, dada a súa posición nun punto alto ao sur do val do 
río Arnoia, que a súa vez está rodeado por montes. Esta situación dominante sobre o seu entorno 
permítelle gozar de vistas en todo o seu perímetro, caracterizado pola natureza, que ao conservar 
especies autóctonas vai marcando o paso das estacións ao longo do ano. 

En canto as visuais urbanas, cabe destacar a presenza da torre-campanario, que ofrece unha 
referencia dende case calquera punto do ámbito. 

Existe tamén, unha máis interna e secuencial, o paseo polas súas rúas e canellas, cunha secuencia 
de alzado-sección caracterizada pola calidade da arquitectura tradicional e a forte presenza da 
natureza. 

2.8.2.4. Edificacións perturbadoras 

Faise mención neste punto, as edificacións de nova planta (algunhas das cales substituíron 
edificacións tradicionais de gran valor, das que non se conservan máis que algunhas fotografías)  e 
alteracións ou adición de plantas as xa existentes, de idade relativamente recente, que rompen a 
escala do núcleo e perturban os seus espazos e luces, variando considerablemente e 
desfavorablemente os seus parámetros ambientais, lumínicos, de escala e paisaxísticos.  

Podemos referir como novas edificacións fora de escala e sen relación co núcleo os edificios de 
vivenda colectiva en altura da Rúa Nova, para executalos demoleuse unha casona de grandes 
dimensións e o seu canastro, segundo relatan os veciños e amosan as fotografías que se conservan, 
era unha peza singular de gran valor. Tamén algunha outra edificación de vivenda colectiva en altura, 
tipoloxía allea a zona histórica de Xunqueira de Ambía, na praza do Campo e na rúa Asdrúbal 
Ferreiro. Estas intervencións afectan moi negativamente a imaxe do núcleo, non só pola súa escala, 
senón tamén polo materiais e técnicas construtivas empregadas, totalmente alleas a arquitectura 
tradicional. Dentro da tipoloxía de vivenda unifamiliar, mención negativa especial merecen dúas 
edificacións moi recentes, tanto pola súa escala como polos materiais empregados, que son: rúa 
Pérez Serantes nº 8 e rúa José Mármol nº 2, esta última especialmente pola súa situación en pleno 
Camiño de Santiago, xunto ao conxunto da Fonte-Lavadoiro, que se pretendeu mitigar en parte coa 
plantación de vexetación no xardín do conxunto. 

En canto aos engadidos ou adición de plantas, temos diferentes situacións, sendo as máis negativas 
as levadas a cabo na rúa Asdrúbal Ferreiro, pola presenza que teñen dende a Excolexiata. 

2.8.2.5. Relacións visuais e co entorno 

Relacións visuais co entorno: en xeral, tódalas rúas do núcleo gozan de eixos visuais singulares, 
dada a orografía deste. Xa que se atopa nun punto alto, a súa vez rodeado por montes cheos de 
vexetación, o que nos ofrece unha singular paisaxe que te rodea e protexe, presentando cambios 
espectaculares de cores e tonalidades ao longo do ano co cambio de estación. 

Dentro do núcleo, a pequena escala, descóbrense pequenos e singulares espazos, cada un coas 
súas peculiaridades a medida que se recorren os seus canellóns. Sendo sempre unha referencia 
visual case dende calquera punto a torre-campanario da Excolexiata. 

Especial mención require a relación visual que se quere recuperar entre a praza Bispo Carrascosa e 
a Leira do Bosque, reemprazando o actual portal cego por un de barras de aceiro que permita gozar 
das vistas. 
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2.8.3. Estrutura da propiedade inmobiliaria 

Dos 105.629 m2 comprendidos dentro do ámbito do PEPR da Zona Histórica de Xunqueira de Ambía 
e o seu contorno, 51.554 m2 (48.81%) conforman viais e espazos libres de uso e dominio público e 
54.075 m2 (51,19%) corresponden a parcelas de uso privado e/ou equipamentos de uso público, 
sexan de titularidade pública ou privada. 

A situación actual da propiedade inmobiliaria pasa por distintos aspectos, unha situación peculiar é a 
existencia de gran número de vivendas como segunda residencia na proximidade ou na distancia, 
propietarios que residen fora do Concello e que seguen conservando a propiedade da vivenda 
situada na zona histórica para un uso ocasiona. Outra característica, e a existencia de gran número 
de edificacións abandonadas ou que non se atopa en condicións habitables. Estas dúas situacións 
levan a escaseza de mercado de aluguer, que segundo manifestan os veciños é necesario. 

Por outra banda, temos o prezo das edificacións que se atopan a venda, que xunto coa inversión 
necesaria para a súa rehabilitación, non fai viable que novos veciños accedan a elas. 

2.8.3.1. Parcelario  

*Exclúese o Conxunto da Excolexiata. 

A realidade parcelaria presenta un número total de 227 parcelas no ámbito do PEPR, (179 delas 
edificadas), agrúpanse en 18 couzadas ou mazás de forma, disposición e tamaño moi variable. 

As parcelas presentan dous tipos de ocupación, parcial respecto da parcela, nunha porcentaxe 
37,00%, e unha ocupación total o 41,85%, mentres que temos un 21,14% de parcelas baleiras. 

Apenas existe mercado do solo, debido a escaseza de soares sen edificar. Os mecanismos de 
formación de solo son inexistentes, posto que non existen espazos sen urbanizar, a posibilidade de 
formación de novas parcelas por agrupación está determinada pola normativa establecida no PXOM 
en vigor. 

2.8.4. Vivenda  

*Exclúese o Conxunto da Excolexiata. 

O número total de vivendas no ámbito do PEPR é de 202, estando 113 delas ocupadas e 89 baleiras, 
cunha porcentaxe de ocupación do parque de vivendas do 55,95%. En canto a edificacións as 
porcentaxes varían polas construcións de vivenda múltiple, de tal xeito que temos un total de 179 
edificacións, estando 89 delas ocupadas e 90 baleiras, cunha porcentaxe de ocupación das 
edificacións do 49,72%. Contando con que estas edificacións de vivenda colectiva son recentes, 
ausentes de referencias a valores arquitectónicos e urbanísticos da zona histórica, a maior parte de 
vivendas baleiras concentrase nas edificacións merecedoras dalgunha consideración de protección. 

2.8.5. Edificación – (CATÁLOGO) 

2.8.5.1. Tipoloxías edificatorias 

Para poder analizar as condicións da distintas vivendas dentro da Zona Histórica e recoñecer as súas 
invariantes, realizouse un traballo de campo sobre o conxunto, contando coa colaboración dos 
veciños, facilitando estes e autorizando o acceso a algunhas das vivendas. 

Resaltamos a presenza dun tipo de edificación tradicional, caracterizado no seu volume e acabados 
coma unha edificación de baixo máis unha planta, unifamiliar entre medianeiras con fachadas de 
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pedra, ocos verticais, balcóns voados con varandas de fundición ou obra, carpinterías de madeira, 
con estrutura interior de madeira e cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. 

A partir dos anos 60-70 aparece a vivenda colectiva, que non chega a constituírse en referente, máis 
ben incluso nun intruso ocasional, que non xera tendencia e si ameaza, dende o punto do tipo 
tradicional, pola desproporción volumétrica e o descordo estilístico sen referencias. 

Pódese deducir que predominan dous tipos fundamentalmente, as vivendas urbanas de menor 
dimensión, plantas rectangulares nas que predomina o fondo sobre a fronte de fachada, e os pazos 
urbanos, cunha forte presenza nas rúas e prazas, con fachadas singulares e parcela interior baleira 
de importantes dimensións. 

Observase nos últimos anos un acontecemento salientable, debido aos procesos de herdanzas, 
algunhas vivendas unifamiliares foron divididas, mediante divisións horizontais, en pequenos 
apartamentos. 

Pódese dicir que as vivendas en xeral teñen unha superficie axeitada, ao igual que un número amplo 
de estancias, que no momento actual e dados os programas familiares existentes pode esperarse a 
súa adaptación, buscando mellorar as condicións de habitabilidade.  

O maior problema e o gran número de vivendas baleiras existentes no ámbito, a súa falta de uso esta 
agravando o seu deterioro e incluso nalgúns casos provocando inconvenientes as edificacións 
veciñas. 

Dentro da estrutura do casarío da zona histórica de Xunqueira de Ambía atopamos edificacións que 
dende o punto de vista integrado da arquitectura e urbanismo podemos referir por varios parámetros: 

Edificación de interese, a que dentro ou fóra dos parámetros da edificación tradicional asume algún 
protagonismo, arquitectónico, urbanístico, histórico ou outros. 

Edificación tradicional do casco, a que determina unha tipoloxía característica do ámbito, na súa 
forma, volume, composición, elementos de fachada e acabados. 

Edificación coherente, aquela antiga ou actual que responde maiormente aos parámetros da 
edificación tradicional do casco, por forma, volume, composición e acabados, ou alteracións 
executadas sobre edificacións tradicionais. 

Edificación fora de contexto, a que por fachada ou composición, por ocupación ou edificabilidade 
presenta variantes afastadas da tradicional. 

Edificación perturbadora, é aquela que por forma, composición, volume ou acabados xera no seu 
ámbito próximo variacións ambientais que modifican os parámetros tradicionais do conxunto. 

Edificación monumento singular, aquela que recoñecéndose como monumento presenta unha 
particularidade histórica, urbanística, arquitectónica ou paisaxística que determina a súa 
singularidade. 

Edificación monumento emblemático, aquela que recoñecéndose como monumento presenta unha 
particularidade histórica, urbanística, arquitectónica, paisaxística ou cultural. 

2.8.5.2. Estado da edificación 

Das 179 edificacións residenciais que temos no ámbito podemos determinar dous baremos, na 
primeira táboa representamos os valores e porcentaxes do total das edificacións, mentres que na 
segunda non se teñen en conta as edificacións clasificadas como perturbadoras. 
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Estado Nº de edificacións do ámbito % sobre o total 
   

0 BO 3 1,67 

1 SUFICIENTE 13 7,26 

2 REGULAR 80 44,70 

3 MALO 24 13,40 

4 MOI MALO-RUINA 10 5,60 

Táboa 2.3. Estado edificacións do ámbito. 

 

Estado Nº de edificacións caracterizadoras % sobre o total 
   

0 BO 3 1,68 

1 SUFICIENTE 4 2,23 

2 REGULAR 34 19 

3 MALO 7 3,90 

4 MOI MALO-RUINA 1 0,55 

Táboa 2.4. Estado edificacións caracterizadoras. 
 

2.8.6. Sistema de equipamentos e espazos libres – ( CATÁLOGO) 

Neste momento os equipamentos dentro do ámbito do PEPR, son inexistentes, agás os prestados no 
edificio do Concello. 

En canto aos espazos libres, o ámbito conta con diversas prazas, rúas de tráfico rodado e peonil, 
canellóns peonís e o gran espazo libre da Leira do Bosque, as superficies de cada un refírense na 
seguinte táboa: 

nº ficha espazo superficie (m2) % sobre total 

EP001 Praza Bispo Carrascosa 1.061 2,06 

EP002 Praza San Rosendo 3.123 6,06 

EP003 Praza Do Campo 2.552 4,95 

EP004 Praza San Roque 373 0,72 

EP005 Fonte-Lavadoiro 371 0,72 

    

EP006 Rúa Capitán Cortes 912 1,77 

EP007 Rúa Colón 458 0,89 

EP008 Rúa Pérez Serantes 1.632 3,17 

EP009 Rúa Asdrúbal Ferreiro 2.634 5,11 

EP010 Rúa Alfonso Meno 830 1,61 

EP011 Rúa San Roque 614 1,19 

EP012 Rúa José Mármol 431 0,84 
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EP013 Rúa Fonte Abaixo 505 0,98 

EP014 Rúa Nova 401 0,78 

    

EP015 Canellón Campo 108 0,21 

EP016 Camiño Duque Ahumada 284 0,55 

EP017 Canellón Colón 207 0,40 

EP018 Canellón Concepción Arenal 628 1,22 

EP019 Canellón Alfonso Meno 554 1,07 

EP020 Canella Jorge Alberto Ferreiro 468 0,91 

EP021 Canellón Fonte Abaixo-C 204 0,40 

EP022 Canellón Fonte Abaixo-B 18 0,03 

EP023 Canellón Fonte Abaixo-A 371 0,72 

    

EP024 Leira Do Bosque 32.815 63,65 

Tamén existen espazos libre privados, algúns son só as traseiras das edificacións, pero outros son 
espazos dunha dimensión considerable e cunhas características singulares, no seu día foron xardíns 
de pazos urbanos e conservan elementos coma canastros, pombais, fornos,… 

2.8.7. Servizos urbanos - Infraestruturas 

2.8.7.1. Abastecemento de Auga. 

Na actualidade existen no núcleo un rede de abastecemento de auga cuxas conducións discorren 
polas rúas e canellóns. 

Dos datos obtidos despréndese que o dimensionado da rede é suficiente para garantir o consumo de 
forma satisfactoria.  

Para garantir unha correcta e uniforme distribución de presións, sería moi recomendable a 
continuidade dos ramais de fondo, pechando aneis ou circuítos que favorezan un mellor 
funcionamento do sistema. Doutra parte enténdese que debería haber unha política de incentivos 
para a conexión e mellora das acometidas domiciliarias, así como, para a corrección dos elementos 
de medición presentes (contadores), cun impacto negativo nas fachadas das edificacións e nas 
apreciación das rúas e prazas. 

2.8.7.2. Rede de Saneamento. 

É de tipo unitario, coexistindo pluviais e fecais, na mesma sección, funciona por gravidade, 
discorrendo polas rúas e canellóns do núcleo. Na actualidade existen dúas fosas sépticas e tanques 
dixestores, situados ao norte do casco, un a continuación do conxunto da fonte-lavadoiro, e outro na 
saída pola rúa Capitán Cortés, a altura do cemiterio. Está prevista no PXOM a execución dunha 
terceira ao suroeste do núcleo. 

 Referimos a necesidade dun mantemento que contribúa a un bo funcionamento, estas operacións de 
mantemento non deben estar baseadas só na corrección puntual de posibles avarías, debe ser 
metódico e continuado. 
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2.8.7.3. Enerxía Eléctrica. 

Neste momento existen dous transformadores, un deles situado ao norte do antigo Cuartel da Garda 
Civil e o outro, que foi trasladado e renovado no ano 2012, ao norte do conxunto da fonte-lavadoiro, 
aproveitouse esa obra para soterrar parte do trazado nesa zona. O resto do trazado discorre aérea e 
polas fachadas das edificacións do núcleo. 

A instalación está capacitada tecnicamente para dar resposta á demanda actual do núcleo, deberá 
renovarse na medida en que esta demanda se incremente, aproveitando estas futuras actuacións 
para a súa ocultación, xa que na actualidade discorren polas fachadas. Existen hoxe solucións 
técnicas suficientes para poder proceder así, liberando as fachadas e as rúas de todos os cables e 
sistemas de medición que hoxe as afean. 

A rede de baixa tensión debería disporse toda soterrada para reducir os tendidos aéreos e a 
distribución polas fachadas. Nalgunha zona xa se procedeu ao soterramento de parte da rede de 
distribución. 

Onde se precisa unha maior intervención é na eliminación dos tendidos aéreos, da distribución polas 
fachadas das edificacións e na ocultación das acometidas domiciliarias. Así como, renovación do 
sistema de iluminación público, buscando a eficiencia enerxética, non contaminación lumínica e 
redución dos cables precisos para ela. 

2.8.7.4. Rede de Telefonía e Telecomunicacións. 

As necesidades neste senso están cubertas no casco. A chegada de comunicacións por cable, 
garantindo altas e mellores capacidades de transmisión sería boa en calquera caso, redundando na 
mellora global da imaxe do espazo pola desaparición de cabreado e de antenas nas cubertas e 
fachadas das edificacións. 

A maior parte dos esforzos deben estar orientados á eliminación de tendidos e acometidas aéreos e 
por fachada. 

2.8.7.5. Rede de Gas. 

Non existe na actualidade instalación de rede de gas no núcleo de Xunqueira de Ambía. 

2.8.8. Tráfico e transportes (aparcamentos) 

Actualmente o tráfico funciona en dobre sentido en tódalas rúas do zona histórica de Xunqueira de 
Ambía. Non existe ningún espazo que teña restrinxido o tráfico, agás os espazos que impiden o 
acceso físico dos vehículos pola súa configuración, de tal xeito que os vehículos aparcan 
aleatoriamente en calquera zona a que teñen acceso. 

O tráfico de vehículos no ámbito prodúcese fundamentalmente no cruce de vías norte-sur (estrada 
Our-Cv-1D (Ourense-San Cibrao das viñas – Casnaloba-A52)) e oeste-leste (estrada CP-3 (Allariz – 
Baños de Molgas-Maceda)), a circulación rodada no resto das rúas do ámbito redúcese a residentes 
e servizos. 

Existen 58 prazas de garaxe en todo o ámbito. Mentres que no espazo público identifícanse prazas 
de aparcamento na praza de San Rosendo, fronte a entrada ao Concello e a Igrexa, mentres que no 
resto das prazas e rúas os vehículos estacionan en calquera lado. 
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2.8.9. Elementos urbanos 

2.8.9.1. Pavimentos 

Os pavimentos actuais son variados, observase unha falta de unidade nos criterios empregados nas 
diferentes intervencións levadas a cabo, e agás nas últimas executadas (como o canellón Concepción 
Arenal), non se respectaron nin conservaron os pavimentos orixinais. Existen aplacados, 
empedrados, adoquinados, e zonas de asfalto e formigón.  

2.8.9.2. Mobiliario urbano 

O mobiliario urbano está constituído por bancos e marquesiñas, existen diversos modelos de bancos 
de diferentes tamaños e materiais distribuídos polas rúas e prazas do núcleo, e marquesiñas de 
aceiro inoxidable e vidro, na praza do Campo, na praza de San Rosendo e na rúa San Roque. 

Na última intervención na praza do Campo introduciuse tamén mobiliario de aceiro inoxidable e 
madeira lacada para ocultar visualmente os colectores de lixo.  

2.8.9.3. Iluminación 

Existen diferentes luminarias de diferentes tipos e épocas, distribuídas pola zona histórica, e polo 
tanto de diferente capacidade lumínica. Nas intervencións levadas a cabo nos últimos anos o 
Concello trata de reemprazar as vellas luminarias por unhas novas máis eficientes empregando un 
mesmo modelo en todo o ámbito. 

2.8.9.4. Sinalética 

A técnica para a sinalética da vila presenta indicios de pouca disciplina, debido as seguintes 
cuestións: 

- Os elementos funcionais para a identificación das rúas son de materiais diferentes e na maior 
parte das veces inexistentes. 

- A sinalización viaria é deficiente e o seu deseño e tamaño non se adapta ao ámbito. 

- A rótulos dos locais e a publicidade, en xeral, non responde a un orde compositivo adecuado. 

- A vila non dispón dunha sinalización de seguridade para a protección dos seus moradores 
contra posibles incendios ou diferentes perigos. 

2.8.10. Materiais e técnicas construtivas 

A elección e tratamento dos materiais e técnicas construtivas nas das antigas edificacións que 
compoñen o núcleo de Xunqueira de Ambía responden aos estritamente tradicionais. Mentres que 
nas novas intervencións ou ampliacións se observan múltiples solucións con diferentes materiais, que 
na maior parte dos casos son discordantes coas tradicionais. 

A utilización dos materiais e técnicas construtivas tradicionais potenciaron o carácter do entorno e das 
edificacións que o configuran. 

2.8.11. Vexetación 

Xunqueira de Ambía ten un clima san con boa ventilación. En xeral, as depresións ourensáns 
presentan unha lixeira tendencia á continentalidade con invernos fríos e veráns calorosos. 
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Durante o verán pódese asistir a episodios de aridez cun balance hídrico negativo que alenta a 
aparición de especies pertencentes ao dominio mediterráneo. 

Hai dúas paraxes en Xunqueira de Ambía de valor natural que ofrecen vistas pintorescas. A primeira 
delas é o Bosque do Rei, que conta tamén cunha área recreativa, e o Alto da Cerdeira. 

Do mesmo xeito, a xunqueira que lle da nome a vila xurde como prolongación do patrimonio 
edificado. 
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3.  MEMORIA INFORMATIVA - DIAGNOSE 

3.1. SÍNTESE 

Os datos recollidos, permítennos facer unha diagnose do que acontece no ámbito do PEPR, síntese 
que podemos resumir en varios puntos significativos: 

1. O conxunto da Excolexiata de Santa María a Real de Xunqueira de A mbía ,  edificios e espazos 
públicos vencellados, así como a Leira do Bosque, declarado Ben de Interese Cultural, son a peza 
emblemática e a orixe da vila de Xunqueira de Ambía, e tamén reflicten a súa evolución ao longo do 
tempo. 

2. Por outra banda temos o paso do Camiño de Santiago – Vía da Prata  polo núcleo, que tamén 
deixou e deixa a súa pegada. Na actualidade o trazado ao seu paso polo ámbito discorre polas rúas 
Asdrúbal Ferreiro, Fonte de Abaixo, José Mármol, San Roque, Praza de San Roque, Alfonso Meno e 
Capitán Cortes, por onde se dirixe a ponte sobre o río Arnoia. Da observación do ámbito e o seu 
entorno e do que contan os veciños, entendemos que podería proporse un trazado alternativo, xa que 
o actual obvia o conxunto da Excolexiata e o antigo trazado que atravesaba o río por un pasal. Neste 
senso propomos como trazado opcional: entrar pola rúa Asdrúbal Ferreiro ata o conxunto da 
Excolexiata, (incluso a posibilidade de situar nalgunha das edificacións do conxunto un albergue para 
peregrinos), visita do Claustro accedendo dende a Praza Bispo Carrascosa e saída polo lateral do 
Concello (na fronte da Igrexa), pola Praza de San Rosendo ir cara a rúa Colón, ata a Praza do 
Campo, coller pola rúa Alfonso Meno cara Praza de San Roque e logo baixar pola rúa de San Roque 
ata o Camiño do Graxil, que nos leva ao pasal dos Pelamios e de alí ata o núcleo de San Xillao por 
un precioso sendeiro que sube a ladeira do río. Podendo manter os dous trazados, xa que no inverno 
é posible que algúns días non se poida atravesar o pasal e sexa preciso ir pola ponte de tráfico 
rodado. 

3. No que se refire a edificación, presenta dúas diferenzas claras, nas intervencións de rehabilitación 
polo xeral as actuacións son axeitadas á contorna mentres que nas construcións de nova planta nin a 
tipoloxía nin os materiais adoitan a ser os axeitados, resultando edificacións que pouco ou nada teñen 
que ver co carácter do núcleo, xerando un gran impacto negativo neste. As operacións edificatorias 
que se levaron a cabo nos últimos tempos, coa finalidade de obter novas vivendas, non se integraron 
no núcleo nin aportaron novos valores. Por sorte, en xeral, no ámbito os procesos de cambio están 
sendo moi lentos, baixo dinamismo. O contorno natural presenta unha boa calidade ambiental, o que 
ofrece unha alta calidade de vida para os seus habitantes, cunha gran potencialidade turística, tanto 
cultural coma natural. Isto levou a que se conserven moitas mostras de sinais de identidade da 
primitiva vila: casonas señoriais, estampas urbanas, escala da vila, de rúa,…, aínda que tamén temos 
exemplos irrecuperables como o conxunto do pazo que se tirou para desenvolver os edificios de 
vivenda colectiva da rúa Nova, os que se conservan hoxe precisan dunha específica protección, na 
medida en que o seu valor supera os límites do ámbito.  

4. O ámbito do PEPR asume o fixado polo PXOM para este, entende o equipo redactor, que é 
insuficiente, especialmente no que se refire a rúa Duque de Ahumada, xa que aínda que é unha 
construción máis recente, ten moito que ver na historia, evolución e economía de Xunqueira, xa que 
nela se concentrou a actividade industrial do núcleo. Conservase unha molineira dos anos 30-40 con 
todo o seu equipamento en funcionamento, unha fábrica de curtidos, e outra edificación onde se 
conserva a ferramenta para a produción de chancas. E tamén a Casa-Cuartel da Garda Civil, cunha 
tipoloxía e arquitectura característica da súa época. A vez que existe un gran espazo baleiro entre as 
traseiras da referida rúa e as da rúa Pérez Serantes, antigamente todo este terreo pertencía a “Casa 
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dos Taboada”, sendo unha única propiedade cun pombal (ficha 118 do Catálogo de Bens Histórico-
Artísticos do PXOM). Aínda que o PXOM o delimita como Ámbito de Protección Etnográfica, e non 
permite edificar nel, non propón que actuacións se poden levar a cabo sobre él para integralo no 
núcleo a pesar da súa posición estratéxica neste. 

5. O espazo edificado do ámbito do PEPR é continuo con vontade de unir e protexer na súa 
proximidade co veciño. Cun tecido que naceu cunha clara vocación urbana a pesares de atoparse 
nun entorno rural. 

6. A estrutura parcelaria da propiedade está definida por un trazado habitual de cruxías estreitas e 
fondos longos, amosa unha porcentaxe moi elevada de tenencia en propiedade que se combina 
cunha reducida presenza de ocupación en aluguer, determinada tamén pola falta de oferta de 
aluguer, non así da demanda. 

7. O uso maioritario da edificación é o residencial. O uso non residencial principal foi o uso comercial, 
polo xeral no baixo das edificacións, se ben hoxe cunha presenza moi reducida. Aínda que se 
conservan diversos locais no estado no que estiveron cando tiñan actividade comercial. Os usos 
administrativos son inexistentes ao igual que os equipamentos. As garaxes sitúanse, cando existen 
nas plantas baixas, debido a ausencia de sotos. 

8. O estado de conservación das vivendas ocupadas é aceptable, pero observase un gran número de 
vivendas en estado de abandono o estaren deshabitadas, e un número crecente en estado ruinoso. 

9. O soporte territorial da edificación: das 10,56 Ha. do ámbito da zona histórica, o 51,19 % son 
parcelas susceptibles de soportar edificación. O 48,81 % restante, corresponde a viario, espazos 
libres e zonas verdes (que recolle a gran superficie baleira da Leira do Bosque). 

Predomina a ocupación total da parcela, cunha media de dúas plantas (planta baixa e primeira) por 
edificio. A edificabilidade media, segundo datos catastrais, é de 1,02 m2/m2. 

10. No que se refire a economía, a presenza de industria é reducida e de pequena escala. A 
poboación activa, na súa meirande parte, desenvolve o emprego fóra do municipio. 

11. A poboación da zona histórica de Xunqueira de Ambía sofre un abandono residencial, con 
poboación de idade avanzada. De non actuar con accións de carácter socioeconómico, xerando 
emprego e fixando poboación no núcleo, esta continuará coa súa tendencia regresiva. 

12. O tráfico é un dos problemas relevantes do ámbito, sobre todo en certas épocas do ano, o escaso 
ancho das beirarrúas xunto co angosto dalgunhas rúas e os vehículos estacionados, fan que os 
tránsitos de coches e peóns se solapen coa conseguinte incomodidade e risco para ambos. No 
PXOM proponse a execución dunha variante para o desvío do tráfico pesado do centro do núcleo. 
Este está fora do ámbito do PEPR. En canto as prazas de aparcamento existentes na zona histórica, 
son insuficientes, polo que sería preciso a execución de zonas de aparcamento disuasorias no 
perímetro desta. 

13. Non existe ningún equipamento público no ámbito do PEPR, agás o edificio do Concello que 
alberga a biblioteca municipal, malia existencia de diferentes equipamentos na periferia, entendemos 
que dada a avanzada idade da poboación e co fin de revitalizar a vida interior do casco, estes 
deberían concentrarse nel e aproveitar para recuperar parte das edificacións abandonadas de 
interese. 

14. Espazos de lecer: existen diversas prazas no ámbito, con diferentes características, algunhas 
deles recentemente rehabilitados e o resto precisan so de pequenas intervencións para a súa 
adecuación, impedir o estacionamento de vehículos, adaptación para facelas accesibles, completar e 
manter a vexetación e adecuación do mobiliario urbano e instalacións de iluminación. 
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15. Espazos libres privados: existen diversos espazos privados de gran valor, merecendo especial 
mención dous deles. 

- A horta-xardín das Colemanas, situada entre as edificacións que dan fronte polo sur a Praza 
San Rosendo e polo norte a rúa Alfonso Meno, conta con árbores de gran porte e dous 
canastros de singular tamaño.  

- A carballeira que cae cara o norte, ao val do río, tralas edificación da rúa San Roque entre o 
camiño do Graxil e o Canellón Alfonso Meno (so parte da parcela está recollida dentro do 
ámbito do PEPR). 

16. Edificacións perturbadoras e medianeiras: As edificacións perturbadoras proponse buscar na 
medida do posible e no futuro máis próximo a súa reformulación en busca dos parámetros propios da 
zona histórica. Nas medianeiras, sería necesario a redución do seu impacto visual ou eliminación das 
mesmas. 

17. Pavimentos: A penas se conservan vestixios de pavimentos antigos nos canellón Concepción 
Arenal e na Canella Jorge A. Ferreiro. Si se conservan varios tramos de beirarrúa de pedra, 
característica do núcleo, composta por pezas enteiras de pedra dispostas perpendicularmente as 
fachadas. Nas rúas leváronse a cabo diferentes intervencións de pavimentación nos últimos tempos 
con diferentes criterios, é preciso un tratamento unificador. 

18. No que respecta as infraestruturas de servizos cabe salientar neste momento son suficientes. 

 

Polo tanto, o Plan encamiñarase á preservación das características histórico-artísticas, 
arquitectónicas e paisaxísticas en coherencia e harmonía coa expectativa de rehabilitación e 
mantemento das edificacións existentes non discordantes co entorno, así como a reurbanización e 
recuperación dos espazos de relación, fronte a previsión de poucas edificacións de nova planta e á 
apertura de novas vías rodadas. 
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 MEMORIA INFORMATIVA GRÁFICA 

3.2. PLANOS DE INFORMACIÓN 

nº título follas escala formato 

I.IX 01 ORTOFOTO – ÁMBITO PEPR  1 1:2.000 A3 

I.IX 02 DELIMITACIÓN DO PEPR  1 1:2.000 A3 

I.IX 03 CARTOGRAFÍA HISTÓRICA  

Plan Xeral de Ordenación Urbana 

Fotografías antigas 

Catastro 1995 

  

1 

2 

1 

 

1:2.000 

s/e 

1:2.000 

 

A3 

A3 

A3 

I.IX 04 ESTADO ACTUAL DO ÁMBITO  1 1:2.000 A3 

I.IX 05 ESTILO DA EDIFICACIÓN  1 1:2.000 A3 

I.IX 06 IDADES DA EDIFICACIÓN   1 1:2.000 A3 

I.IX 07 ESTADO DE CONSERVACIÓN DA EDIFICACIÓN  1 1:2.000 A3 

I.IX 08 INTERESE ARQUITECTÓNICO DOS EDIFICIOS E DOS ESPAZOS LIBRES   1 1:2.000 A3 

I.IX 09 INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO DOS EDIFICIOS E DOS ESPAZOS 
LIBRES  

 1 1:2.000 A3 

I.IX 10 INTERESE URBANÍSTICO DOS EDIFICIOS E DOS ESPAZOS LI BRES  1 1:2.000 A3 

I.IX 11 GRAO DE PROTECCIÓN  1 1:2.000 A3 

I.IX 12 GRAO DE OCUPACIÓN DA PARCELA  1 1:2.000 A3 

I.IX 13 NÚMERO DE PLANTAS  1 1:2.000 A3 

I.IX 14 USO PRINCIPAL DA EDIFICACIÓN  1 1:2.000 A3 

I.IX 15 USOS EN PLANTA BAIXA  1 1:2.000 A3 

I.IX 16 OCUPACIÓN DA EDIFICACIÓN   1 1:2.000 A3 

I.IX 17 PRAZAS DE GARAXE  1 1:2.000 A3 

3.3. PLANTAS_ESTADO ACTUAL 

nº título follas escala formato 

I.PA 01 PLANTA XERAL: DESGLOSE  4 1:750 A3 

I.PA 02 CUBERTAS E PAVIMENTOS  4 1:750 A3 

I.PA 03 CIRCULACIÓN RODADA E PEONÍL  1 1:2.000 A3 

3.4. INFRAESTRUTURAS URBANAS: REDES EXISTENTES_CARA CTERÍSTICAS 
TÉCNICAS_ESTADO ACTUAL 

nº título follas escala formato 

I.IA 01 INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO 4 1:750 A3 

I.IS 01 INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO  4 1:750 A3 

I.IE 01 INSTALACIÓNS DE ELECTRICIDADE  4 1:750 A3 

I.IT 01 INSTALACIÓNS DE TELEFONÍA  4 1:750 A3 
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[ B ] MEMORIA DESCRITIVA XUSTIFICATIVA 
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4. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

Neste apartado referiremos as propostas que consideramos como dinamizadoras para a consecución 
do obxectivo de revitalizar a zona histórica de Xunqueira de Ambía. 

4.1. ACTUACIÓNS DE SUPERFICIE 

Estas actuacións céntranse no plano sobre o que se asentan as edificacións do ámbito, na 
accesibilidade e adecuación dos pavimentos. Basease na consecución dunha imaxe uniforme e 
coherente para a zona histórica, traballando cos materiais e tipoloxías que o Plan define como 
propias. Aínda que trata de dar unha imaxe homoxénea e de continuidade, cada zona debe ser 
tratada de acordo as súas características propias. As actuacións deben seguir unha orde prioritaria 
seguindo os criterios de eficacia construtiva, evitando que, unha vez executadas, precisen ser 
reconstruídas de novo por levar a cabo outras actuacións que as poidan deteriorar. Así atendendo a 
estes criterios: 

- Cando se leven a cabo intervencións nos pavimentos, aproveitarase para executar o 
enterramento das instalacións aéreas que discorren pola zona de actuación, ou polo menos a 
preinstalación precisa, para evitar ter que volver a levantar eses pavimentos. 

- Debese ter especial coidado no establecemento de rasantes, evitando deixar soterrados os 
accesos as edificacións existentes, e garantir uns tránsitos e pendentes axeitadas cando 
estes queden elevados con respecto ao espazo público. 

4.2. INFRAESTRUTURAS 

As actuacións sobre as infraestruturas deben considerarse dende dous puntos de vista: 

- Funcional: tódalas infraestruturas deben responder a uns criterios de funcionalidade e eficacia 
baseados en parámetros técnicos. 

- Acondicionamento: tantos os actuais trazados coma os futuros deben adaptarse as 
particularidades da zona histórica, discorrendo ocultos sen afectar a percepción do ámbito. 
Concretamente:  

- Abastecemento de auga: desaparición ou ocultación dos aparatos de medida. 

- Rede de saneamento: tenderá a ser separativa e resolverá as conexións con tódalas 
edificacións. 

- Rede eléctrica: ocultación de cableado e dos aparatos de medida e tratamento e 
acondicionamento da iluminación pública. 

- Rede de telefonía e telecomunicacións: debe ocultarse totalmente, tendendo a potenciación 
de redes de fibra soterradas ou ben por redes sen cables. 

4.3. ACTUACIÓNS SOBRE ELEMENTOS 

Son actuacións que buscan por en valor os elementos urbanos existentes, resaltándoos e 
recuperándoos como parte da iconografía da zona histórica. As actuacións defínense nas fichas do 
Catálogo de Espazos e Elementos Urbanos Públicos. 
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4.4. ACTUACIÓNS DO CONTORNO 

Como actuacións fóra do perímetro da zona histórica cabe salientar a rehabilitación da antiga Casa 
Cuartel da Garda Civil, a recuperación dos espazos de augas termais, o Porteiro e o Bañiño e o Plan 
Especial do Río Arnoia. Todos eles elementos que axudarían a potenciar un novo desenrolo para o 
núcleo. Tamén se indica a necesidade de crear aparcamentos disuasorios para evitar a presenza de 
vehículos sobre as beirarrúas dentro do ámbito. 

4.5. ACTUACIÓNS EDIFICATORIAS 

As actuacións edificatorias deberán centrarse na recuperación da edificación existente en estado de 
abandono, unha ocasión propicia para elo é a de achegar dotacións á zona histórica. Dada a 
avanzada idade da poboación e a necesidade de crear dinamismo nesta zona, sería bo recuperar 
edificacións abandonadas con usos públicos que xeren dinamismo e atracción. As dúas intervencións 
máis reseñables serían: 

- A OE-1 A Carreiriña, dentro da zona histórica, entre a rúa Alfonso Meno e o canellón Colón, 
trátase dunhas parcelas nas que a edificación previa desapareceu e o PXOM contempla para 
destinar a vivenda plurifamiliar en réxime de vivenda protexida. Deste xeito ademáis de 
recuperar unhas parcelas que se atopan en estado de abandono estaríase a dotar ao núcleo 
de novas vivendas coas axeitadas condicións de accesibilidade e habitabilidade. Estás 
poderían ser en réxime de aluguer para dar resposta a esta necesidade manifestada polos 
veciños. 

- Rehabilitación da antiga Casa Cuartel da Garda Civil, no perímetro do ámbito, é importante 
acometer o antes posible a rehabilitación desta edificación, xa que o paso do tempo a está 
deteriorando notablemente. Nela poderíanse situar no baixo un Centro Social e o Consultorio 
Médico, aproximándoo así ao centro, e adecuando a súa escala as verdadeiras necesidades 
da poboación. Mentres que na planta alta se poderían obter 4 vivendas en réxime de vivenda 
protexida. 

Por outro lado cabe mencionar a recuperación das edificacións, das que só se conservan os muros, 
situadas no cruce da rúa Alfonso Meno có canellón Alfonso Meno. 

4.6. A EDIFICACIÓN EXISTENTE 

Ata o de agora falamos das intervencións de carácter público, máis deben ser tamén as institucións 
quen de pular, incitando e axudando ao mantemento e rehabilitación da edificación privada existente. 
Isto débese levar a cabo dende dous puntos de vista: dende a repercusión perceptiva (fachadas e 
cubertas) e dende a repercusión vital (axeitando os interiores das edificacións). Serán criterios a 
consensuar definir e acadar mecanismos financeiros e de todo tipo que posibiliten este proceso. 

Máis non debe recaer toda carga e responsabilidade sobre o Concello, que pon en marcha este Plan, 
senón que deben ser os propios veciños, actuais e futuros, os que sexa quen de ver as enormes 
posibilidades que teñen e asumilas na parte que lles corresponde, no senso de executar actuacións 
que ademáis de redundar no seu ben particular farano tamén sobre o ben común, cunha importante 
mellora dos parámetros de calidade para a vila.  

Deberase tentar a posibilidade de que as consellerías competentes en materia de vivenda se 
involucren no proceso de rexeneración da vila. 

É intención deste plan conservar a edificabilidade existente, procurando a redución das que se 
consideran excesivas e outorgando de xeito excepcional incrementos derivados de axustes que 
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poidan contribuír a unha mellora da imaxe global do ámbito, axudando a ocultación ou redución de 
impacto de elementos máis lesivos como poidan ser as medianeiras vistas. Considérase que as 
alturas que se axustan ao ámbito son as de baixo máis unha planta, dándose en menor medida baixo 
máis dúas plantas, valorando todo o que está por riba destes parámetros como non desexable. 

4.7. ACTUACIÓN S.U.D. R1 A MALPE 

Esta actuación limita co ámbito do plan polo sueste, nunha zona especialmente sensible como fondo 
visual do conxunto da Excolexiata e da Leira do Bosque. Cando se desenrole deberase prestar 
especial atención ao tratamento de borde deste límite, creando un fondo verde, de xeito que as novas 
edificacións non se perciban dende o conxunto monumental, evitando así o impacto negativo que 
estas poidan producir na paisaxe. 

4.8. MOBILIDADE 

Este plan propón a peonalización das rúas e canellóns de uso interno do ámbito, quedando o tráfico 
rodado limitado as estradas: 

- CP-3 (Allariz – Baños de Molgas-Maceda) accede ao núcleo polo leste e cruza este cara u 
oeste, primeiro pola rúa Duque Ahumada, logo pola praza do Campo seguindo pola rúa 
Colón, a praza San Rosendo e finalmente pola rúa Asdrúbal Ferreiro.  

-  Our-Cv-1D (Ourense-San Cibrao das viñas – Casnaloba-A52). Atravesa o núcleo de norte a 
sur, discorre pola rúa Capitán Cortés, a rúa Colón, a praza San Rosendo e a rúa Pérez 
Serantes. 

Mentres que no resto do ámbito o tráfico quedará reducido a residentes e servizos e prohibirase o 
estacionamento no interior das prazas públicas. Este acceso para servizos deberá ser rigorosa no 
establecemento dun horario de tránsito e das oportunas zonas de parada compatibles coas 
actividades existentes. A circulación dos vehículos nestas zonas debe ser de respecto total, sendo a 
súa velocidade de circulación moi reducida e a prioridade sempre dos peóns. 

Coñecedores de que as dinámicas de peonalización son complexas, deberán ser xestionadas con 
criterios de información, flexibilidade e comprensión inicialmente e de rigor a continuación, facendo 
unha labor educativa de concienciación, isto dependerá dun modo directo dos organismos e medios 
que o Concello habilite para tal cometido. 

4.9. PAVIMENTOS 

Os pavimentos poderán ser unitarios (estar constituídos por un único material) ou mixtos (estar 
constituídos por combinación de máis dun material).  

Os pavimentos unitarios conformaranse exclusivamente por lousas de pedra formando lousados, 
utilizaranse lousas de formas regulares, limitándose o uso de pezas irregulares para solucións de 
encontros onde a xeometría impida o despezamento con lousas regularizadas, ou onde se recuperen 
pavimentos existentes, onde se completarán as pezas que falten con pedras similares as orixinais.  

No caso dos mixtos, poderán combinarse as lousas de pedra coas características das dos 
pavimentos unitarios con adoquíns do mesmo tipo de pedra. 

Será a definición de encontros entre materiais, así como a variación das porcentaxes usados destes 
en cada proxecto específico os que contribúan a caracterizar ambientes sen perder o fío común 
global do ámbito. 
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A execución dos pavimentos farase repoñendo as infraestruturas danadas ou en mal estado de 
funcionamento, e soterrando os condutos das instalacións aínda discorren vistas e colocando 
condutos de reserva para posibles instalacións futuras ou ampliación das existentes. Todo isto co 
obxectivo de evitar ou reducir ao máximo as intervencións futuras. 

Os rexistros de infraestruturas resolveranse con tapas ocultas revestidas co mesmo deseño e 
material que o pavimento contiguo, ou no seu caso, con pezas enteirizas do mesmo material da 
pavimentación, sempre que garantan as condicións de seguridade de tránsito. As canaletas tenderán 
a ser ocultas ou continuas para favorecer a imaxe máis ordenada e a facilidade de mantemento, 
resolvendo sempre os elementos no mesmo plano, evitando rebordes, pequenos chanzos ou 
variacións de plano. 

4.10. MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN 

O mobiliario urbano que se poida instalar no ámbito da zona antiga deberá concibirse dende a idea 
de que sexa unitario, permitindo pequenas variacións en función da ubicación, e terá que respectar as 
seguintes características:  

a) Luminarias: procurarase a busca de solucións sinxelas e discretas, identificables coa zona 
antiga. Proponse a definición dunha “luminaria específica” para a zona, con caracterizacións 
de fuste cunha e varias luminarias, de parede, de baliza e de sinalización ou resalte, a 
colocación axeitada destas variantes permitirá garantir a luminosidade precisa á vez que non 
facela protagonista. A luminaria pode estar tamén integrada noutro tipo de elementos, 
bancos, fontes, paredes, elementos de mobiliario urbano, etc…  
Os materiais serán os tradicionais (fundición, forxa, aceiro) en tonalidades grises, prohíbese 
expresamente a cor negra. Prohíbense os báculos en aluminio galvanizado na súa cor 
natural. (Nas últimas intervencións levadas a cabo, como no canellón Concepción Arenal, xa 
se empregou un novo modelo sensiblemente cadrado en cor gris escuro, que pasa 
desapercibido e ofrece unha boa iluminación). 
As luminarias disporán de sistemas de acendido por detector crepuscular, que actuará, cando 
menos, sobre tódalas luminarias da mesma rúa.  

b) Bancos: serán de pedra país.  
c) Papeleiras: deberán ter un deseño discreto e adecuarse ao seu contorno, recomendándose 

os materiais metálicos para unha mellor conservación, con acabados duradeiros en tons 
grises, carentes de rebordos ou molduras que favorezan a acumulación de lixo. A súa 
colocación será apegada a muros preferentemente ou formando parte dalgún outro elemento 
de mobiliario urbano, bancos, farois, etc…  

d) Fontes: deberán integrarse no seu contorno. Recoméndase a utilización de elementos sobrios 
en materiais de pedra país ou fundición de ferro con acabado galvanizado e pintura en tons 
grises. 
Disporán sempre de pulsador temporal de chorro, aquelas potables destinadas ao consumo.  

e) Xogos infantís: os parques infantís deberanse deseñar en función do lugar de ubicación, 
integrando na medida do posible os elementos de xogo, cal elementos urbanos.  
Deberanse ter en conta as distintas actividades que os nenos realizan en función das súas 
idades, para que os elementos de xogo que se elixan e coloquen, sirvan ao cometido que se 
lles esixe. Deberán, en calquera caso, cumprir a lexislación vixente en materia de instalacións 
de parques infantís.  

A instalación de veladores estará suxeita á correspondente ordenanza municipal. As mesas e 
cadeiras harmonizarán co ambiente do conxunto. Queda prohibido no ámbito deste plan a utilización 
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de veladores de plástico e as pérgolas e parasoles en cores vivas, así como a colocación de 
propaganda publicitaria neles.  

4.11. OUTROS 

Establecerase unha ordenanza sobre a cartelería e letreiros publicitarios indicadores de actividades 
diversas, extensible a outro tipo de elementos como poidan ser as placas indicadoras do nome das 
rúas, os elementos de numeración das edificacións ou elementos sinalizadores de características 
singulares: 

- Os rótulos que anuncien servizos públicos, os de sinalización e comerciais deberán ser 
discretos e integrados no conxunto, seguindo as normas xerais.  

- As sinalizacións de tráfico só se situarán acaroadas aos edificios ou peches cando o 
xustifique o ancho da vía ou as dificultades para o paso de vehículos ou peóns e non impida 
a contemplación dalgúns dos elementos esenciais do edificio.  

- Prohíbese a súa instalación acaroada a edificacións con nivel de protección monumental, 
integral ou estrutural a non ser que se xustifique a inexistencia doutra alternativa.  

- En todo caso, procurarase que a sinalización perturbe o mínimo posible o ambiente da zona e 
a visión dos inmobles e elementos que o forman, reducindo tanto a sinalización vertical como 
a horizontal -especialmente pintura sobre o pavimento-, que poderán resolverse por outros 
elementos de pavimentación (tratamento específico do pavimento nesa zona), sempre que 
sexa compatible coa normativa vixente de circulación.  

Prohibirase a aparición en fachada de todo tipo de maquinaria específica, como poidan ser aparatos 
de climatización, e reducirase na medida do posible a aparición de antenas optando pola solución 
colectiva en tanto non se consiga a implantación dunha rede de telecomunicación por cable. 

Prestarase especial atención a un elemento actual, aínda non presente na zona histórica, os paneis 
solares e fotovoltaicos, de obrigada colocación segundo establece o CTE, que poderán ser obxecto 
de exención dadas as características específicas do emprazamento e que no caso da súa colocación 
atenderase a minimizar o impacto que poidan causar. 

Tenderase de común acordo coas empresas subministradoras de servizos a necesidade de 
desaparición ou ocultación dos elementos de transmisión, distribución e equipos de medida que 
instalan, buscando solucións beneficiosas para todos. 
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5. OBXECTIVOS DA ORDENACIÓN 

5.1. ADECUACIÓN DA ORDENACIÓN PROPOSTA ÁS DIRECTRIC ES DO PLAN (ARTÍGO 98 
DO PXOM) 

O PXOM de Xunqueira de Ambía, aprobado definitivamente o 10 de outubro de 2005, determina que 
o ámbito PE-1 Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Zona Histórica de Xunqueira de 
Ambía e o seu contorno SU-1 se desenrolará obrigatoriamente mediante un Plan Especial. 

No artigo 98 do PXOM defínese o desenvolvemento do presente Plan Especial no ámbito definido 
pola Zona Histórica e o seu contorno de protección, tal e como queda indicado nos planos de 
ordenación. 

A ordenación pormenorizada do ámbito desenrolase nos termos definidos no artigo 48 da Lei do 
Patrimonio Cultural de Galicia e en concordancia cos artigos 69 e 75 da LOUGA e o artigo78 do 
Regulamento de Planeamento. 

Os obxectivos deste Plan Especial son: 

-Preservación do seu patrimonio e a súa posta en valor mediante a definición dos seus usos e 
normas axeitadas ás súas características e localización. 

-Mantemento e recuperación do uso residencial. 

-Definición das características xerais das intervencións arquitectónicas. 

-Equipamento e mellora dos servizos e dotacións sociais. 

O Plan Especial establece de acordo coa Lei do Patrimonio Histórico Español para tódolos usos 
públicos a orde prioritaria da súa instalación nos edificios e espazos que sexan aptos para eles, inclúe 
un catálogo dos elementos que conforman o conxunto tanto das construcións como dos espazos 
libres cos seus elementos naturais. 

O desenrolo do Plan Especial regula a conservación e posta en valor da estrutura urbana e 
arquitectónica da Excolexiata e as características xerais do ambiente e a silueta paisaxística. 
Independentemente de que a Excolexiata, e os edificios e espazos públicos vencellados, incluída a 
Leira do Bosque, (zona de intervención integral, delimitada nos Planos de Ordenación do PXOM), se 
regulen por un Plan Director no que se establezan as bases dun proxecto unitario de intervención, 
onde se propoña o modo de conservación e intervención sobre o construído, como establece o artigo 
125 das Normativa Urbanística do PXOM.  

O contido, as determinacións e os criterios de intervención regúlanse polo establecido na Lei 8/1995 
do Patrimonio Cultural de Galicia. 

A situación actual trala tramitación nos últimos anos de diversos Plans Especiais na Comunidade 
Autónoma, lévanos a priorizar certas accións e considerar como acertos os seguintes feitos: 

_A realización desde a interdisciplinariedade de tódolos estudos previos necesarios para un 
coñecemento científico preciso do conxunto histórico e o seu entorno, incluíndo precisos 
levantamentos planimétricos dos inmobles, e espazos libres, así como unha exhaustiva reportaxe 
fotográfica que permita valorar e recoñecer os cambios que se produzan ao longo do tempo. Esta 
práctica permitirá a elaboración de catálogos fiables e completos de todas e cada unha das 
edificacións nas que se vaian levando a cabo os distintos tipos de obra permitidos.   
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_A redacción dunha normativa específica para a protección do patrimonio arqueolóxico cunha 

zonificación das distintas áreas, baseada en estudios histórico-arqueolóxicos previos, establecendo 

para cada área o tipo de intervención necesario, limitando dereitos de aproveitamento do subsolo 

naquelas zonas onde se prevea unha alta fertilidade arqueolóxica e establecendo claramente os 

deberes e obrigas.  

_Sinalar como fundamental a necesidade de que os Plans Especiais sexan entendidos como 

auténticos Proxectos, que superen o mero compendio normativo e catalogador en entren no campo 

propositivo dando solucións sensibles e creativas aos problemas existentes na cidade histórica e o 

seu contorno. 

O Plan Especial de Protección debe entenderse como un Proxecto, e por tanto, non se pode concibir 
sen ter en conta o contorno do conxunto histórico, a súa paisaxe e as súas relacións territoriais. Esta 
cuestión responde a un dobre motivo: en primeiro lugar porque o contorno e a paisaxe en Galicia 
poden considerarse partes esenciais do conxunto histórico; e en segundo lugar, polo carácter de 
proxecto global que ten o Plan Especial. 

5.2. XUSTIFICACIÓN DE DETERMINACIÓNS 

5.2.1. Ámbito 

O ámbito deste PEPR, comprende a zona histórica da Vila de Xunqueira de Ambía que é un 
asentamento urbano de carácter histórico presidido pola monumentalidade e marcada presenza da 
Excolexiata de Santa María a Real. Os seus límites son os reflectidos na documentación gráfica do 
PXOM, realízanse correccións menores no seu perímetro, debidas fundamentalmente a erro de 
caracterización de parcelas das que quedaban excluídas partes mínimas por erros gráficos. A 
superficie do ámbito é de 105.629 m2 (10,56 Ha). 

5.2.2. O obxectivo principal 

A redacción deste Plan ven determinada pola necesidade da recuperación integral do ámbito, coa 
conseguinte rehabilitación do tecido histórico e a súa revalorización. 

O PEPR busca a consolidación do proxecto urbano da Vila de Xunqueira de Ambía, que reforce a súa 
centralidade municipal, fundado na rehabilitación estética e funcional da zona histórica, xunto co seu 
desenrolo urbanístico respectuoso e acorde co carácter do núcleo. 

Ao igual que busca o PXOM, o PEPR centrase na recuperación integral do núcleo histórico de 
Xunqueira de Ambía e a posta en valor do conxunto monumental da Excolexiata de Santa María a 
Real, acompañado dun desenvolvemento urbanístico selectivo e cualificado. 

O PEPR da zona histórica de Xunqueira de Ambía debe conseguir isto a través da rehabilitación 
integral, urbanística e arquitectónica, e tamén social e económica. Por rehabilitación integral  
entendemos: 

_A conservación dos valores de todo tipo  (urbanísticos, arquitectónicos, ambientais, paisaxísticos, 
morfolóxicos, etc.) existentes na actualidade. 

_A recuperación,  na medida que sexa posible, de valores existentes noutras épocas e agora 
desaparecidos ou desvirtuados,  nos mesmos eidos construtivos, produtivos, culturais, morfolóxicos 
e, sobre todo, no que respecta á influencia da Excolexiata. 
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_A creación de novos valores  que, sendo compatibles cos descritos nos apartados anteriores, 
axuden dende calquera perspectiva a potenciar o incremento da calidade de vida no ámbito da zona 
histórica.  

Para que todo isto sexa posible é preciso que, tanto a filosofía e metodoloxía do PEPR como as 
propostas e Programas de Actuación, sexa entendidos, aceptados e asumidos polo Concello de 
Xunqueira de Ambía, pola poboación da vila e, sobre todo, polo que reside, traballa, fai negocios, 
estuda o se divirte, nese espazo a recuperar que é a zona histórica da vila. 

5.2.2.1. Obxectivos específicos a perseguir 

No eido dos obxectivos específicos perseguidos o PEPR debe: 

_Facilitar o proceso continuo de rehabilitación das edificacións , establecendo ordenanzas para 
a regulación de axudas que para este fin poida aportar o Concello, onde se establezan as prioridades 
que presenta a situación actual das edificacións e a estrutura social dos moradores da zona histórica. 
Prioridades, no senso de dar preferencia aos edificios que non supoñan un baleirado do interior, que 
conserven ou aumenten o número de vivendas e que comprometan o uso de locais con usos 
compatibles na planta baixa das edificacións rehabilitadas. E cando exista igualdade, dar preferencia 
aos solicitantes de axudas con menor capacidade económica e aos que destinen a vivenda a 
residencia propia habitual ou en aluguer. 

Facilitar o desenvolvemento das actividades artesanais, comerciais, de hostalería de calidade e de 
servizos en xeral, que sexan compatibles co uso principal da zona histórica, que foi, é e será o 
residencial. 

_Conseguir facer do espazo urbano de toda a zona his tórica un gran espazo libre de calidade , 
artellado polas rúas, canellóns e prazas.  

_Dotar a zona histórica de dotacións urbanísticas,  propondo achegar a zona histórica as 
dotacións e equipamentos que dean unha resposta axeitada ás necesidades dos habitantes e que 
actuarán como focos de atracción do residencial. 

_Incrementar a accesibilidade , introducir a peonalización, tratando de resolver os problemas da 
aparcamento, regulando e limitando o uso dos vehículos.  

_Mellorar a imaxe do solo, das fachadas, mesmo as tr aseiras e as cubertas . Isto comporta seguir 
coas actuacións iniciadas nos espazos públicos de recuperación de pavimentos, a vez que se 
renovan e completan os servizos soterrados. 

_Dispor dunha documentación exhaustiva sobre todos o s aspectos de incidencia na zona 
histórica  que, mediante procesos informáticos agora empregados para a súa confección, se poida 
actualizar constantemente ligándoa aos procesos administrativos cotiáns (de carácter demográfico, 
económico, fiscal, licenzas de construción e primeira ocupación ou cambios de uso, ou os que 
comporten actuacións no eido dos servizos, infraestruturas, equipamentos, etc.). 

5.2.3. Outros obxectivos xerais a perseguir 

5.2.3.1. A calidade de vida 

A rehabilitación é o camiño máis axeitado para conseguir o incremento da calidade de vida na zona 
histórica de Xunqueira de Ambía.  

O PEPR conseguirá que a zona histórica sexa fonte de calidade de vida, na medida en que sexa 
quen de dar coas chaves do deseño do modelo e da xestión dun proceso ininterrompido e integral de 
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rehabilitación do ámbito, entendendo por tal a recuperación da edificación para vivir, traballar, facer 
negocios, estudar e divertirse nese ámbito. 

5.2.3.2. O núcleo e a Excolexiata 

A recuperación da zona histórica pasa pola recuperación da Excolexiata e as súas edificacións 
anexas, dotando a estas de novos usos e vida. Ao igual que foi a orixe da vila no seu momento, este 
conxunto pode voltar a ser un dos piares da recuperación de Xunqueira de Ambía, para o que é 
fundamental integralo na vida diaria, recuperando os seus espazos, converténdoos en focos de 
atracción e aproveitar e explotar toda a súa potencialidade. 

5.2.3.3. O núcleo e o Camiño de Santiago 

Ao igual que ocorre co conxunto da Excolexiata, o paso do Camiño de Santiago – Vía da Prata - pola 
Vila debe ser aproveitado. É unha circunstancia que aporta unha serie de valores singulares a Vila, 
esta debe explotalos todos eles, tanto dende o punto de vista cultural e de intercambio como dende o 
punto de vista económico. Xerar un foco de atracción dos peregrinos, achegalos ao conxunto da 
Excolexiata, creando actividades para deixar de ser tan só un punto de paso, invitando a estes a ficar 
e coñecer todo o que a Vila lles pode ofrecer. 

5.2.3.4. A conservación do patrimonio arquitectónic o e urbanístico 

Este punto é premisa básica en todo planeamento que comporte protección. A conservación e 
rehabilitación do patrimonio histórico-artístico no é só unha obriga legal, senón que un desexo 
manifestado por parte do habitantes da zona histórica, en xeral, porque existe unha conciencia sobre 
a súa importancia emblemática, e tamén porque neste caso, unha vila rehabilitada é un conxunto 
revitalizado e, polo mesmo, convertese nun elemento posto en valor, converténdose ela mesma en 
obxecto de expectativas económicas de todo tipo, como son un lugar axeitado para vivir e  para 
explotar negocios, todo elo potenciado tamén polas previsións de incremento e mellora dotacional. 

Para a efectiva recuperación do patrimonio as Administracións teñen que tomar parte activa. Non se 
protexe por omisión, ficando nas simples medidas de protección xurídica, as obrigas legais de manter 
o patrimonio para os titulares privados do mesmo non deixan de ser unha das obrigas xurídicas máis 
incumpridas e menos sancionadas. É preciso conservar actuando sobre o patrimonio. Para facelo, 
primeiro hai que estudalo, inventarialo, catalogalo con rigor e racionalidade, segundo a súa 
importancia real, pero isto no é suficiente. Despois hai que levar adiante as medidas que fixen para a 
efectiva recuperación, a posta en valor dos espazos e a solución das deficiencias existentes nas 
infraestruturas e os servizos, hai que mellorar e completar as dotacións equipamentais existentes e 
acometer as medidas revitalizadoras das actividades que resulta imprescindible pular e coidar ou 
mesmo prohibir todas aquelas outras actividades que se entenden como non axeitadas para o 
desenvolvemento do ámbito. 

Todo elo pensando, non só na mellora das condicións de vida da poboación actual, senón, tamén, na 
que se instalará na vila, se ha rehabilitación integral se leva a cabo e da os seus froitos. 

5.2.3.5. O equilibrio entre o antigo e o novo 

A zona histórica de Xunqueira de Ambía, evolucionou ao longo do tempo, onde hai vida urbana hai 
cambios, que responden aos propio procesos evolutivos operados nas sociedades que os habitan. 
Normalmente eses cambios ao longo da historia producíronse sen excesivos traumas ata a época 
actual, sen embargo, nos últimos tempos, os cambios sociais teñen unha magnitude nunca antes 
experimentada, que leva, no que ao escenario onde a sociedade habita, á rotura ou creba da escala 
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das intervencións. Cando isto se produce en espazos moi construídos ao longo do tempo pode danar 
os seus valores positivos. 

Por iso, que a boa relación entre o antigo e o novo, entre a historia e o presente non resulta posible 
se desaparecen as proporcións, ou sexa, a escala coa que se foi construíndo esa peza urbana, tan 
complexa como é a zona histórica de Xunqueira. Polo que a finalidade das intervencións non debe 
consistir só nin principalmente en construír espazos acaídos para as funcións demandadas polo 
cambios socioeconómicos, senón en facelo co respecto ás proporcións que fixeron do ámbito un ben; 
ou sexa, actuando, no esencial, con respecto a súa estrutura urbana, a unhas funcións, que tamén no 
básico seguen a ser parellas, e cunhas formas que harmonicen con esa estrutura e esas funcións. O 
respecto non ten porque estar na mímese, no remedo, senón no “mantemento da escala e as 
proporcións propias”. 

5.2.3.6. A xestión das determinacións do plan 

O PEPR elaborase baixo dúas premisas: 

_A procura da asunción dos seus contidos por parte dos destinatarios directos (poboación residente, 
propietarios do solo e da edificación, titulares dos negocios, as asociacións e institucións con 
presenza ou interese na área, etc.). 

_A elección dos máis axeitados mecanismos de incentivo para o cumprimento do Programa de 
Actuación e a máis cabal previsión do financiamento dos custes dese programa. 

A xestión do PEPR terá que combinar accións de conservación do patrimonio coas de rehabilitación, 
terá que ser ela mesma un factor xerador de sinerxías actuando en todas as frontes (coordinación 
das actuacións do sector público, avivador da iniciativas privadas, supervisor das actuacións dos 
concesionarios de servizos públicos, etc.). Unha xestión desta natureza, cando son tantos os factores 
de interese e precaria situación de saída, forzosamente requirira de medios específicos para ese fin. 
A xestión do PEPR da Zona Histórica e o seu contorno supón a necesidade de por en marcha un 
Servizo Específico de Xestión  no Concello que asuma o cumprimento dos obxectivos xerais e 
específicos do PEPR. 

5.2.3.7. A conservación, estudo e protección do pat rimonio arqueolóxico  

Dado o longo tempo que leva a vila ocupada, o que desenrolou un escenario de vida social ao longo 
da historia en diferentes estratos construtivos, resulta innegable a necesidade de conservar, protexer 
e, no seu caso, recuperar o patrimonio arqueolóxico nela presente ou agochado. 

En base aos datos dos que dispoñemos, pódese observar que, a activade arqueolóxica na zona 
histórica e moi baixa ou nula, limitándose case exclusivamente ao conxunto da Excolexiata. A 
actividade actual basease na “arqueoloxía de intervención”, cuxos resultados non sempre saen a luz, 
sendo moi apresurada para extraer os datos e a concepción necesaria para unha verdadeira 
“arqueoloxía urbana”, que debe ser o obxectivo a acadar. 

5.2.4. Criterios xerais 

5.2.4.1. Sobre o obxectivo 

Como xa se indicou a finalidade do PEPR é a regulación dos usos do solo e a edificación no ámbito 
da Zona Histórica e o seu contorno por medio da rehabilitación integral (urbanística e arquitectónica, 
e tamén social e económica). Este obxectivo básico é o que informa tódalas determinacións 
propostas, tentando facer doado o camiño para a consecución do mesmo. 
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5.2.4.2. Sobre o ámbito 

O ámbito deste PEPR, comprende a zona histórica da Vila de Xunqueira de Ambía e o seu contorno, 
esta comprende unha superficie aproximada de 105.629 m2 (10,56 Ha). 

5.2.4.3. Sobre a protección 

Principios e obxectivos 

A protección da zona histórica de Xunqueira de Ambía e os seu contorno garántese mediante o 
cumprimento das normativas estatais e autonómicas, así como o establecido na normativa do 
presente Plan, debéndose respectar en todo caso os seguintes criterios: 

_A conservación do ámbito comporta o mantemento da súa estrutura urbana e arquitectónica, así 
como das características xerais do seu ambiente.7  

_Considéranse excepcionais as substitucións de inmobles, aínda que sexan parciais, e só poderán 
realizarse na medida en que contribúan á conservación xeral do carácter do conxunto, cando o 
permita o PEPR, e sempre mantendo as aliñacións urbanas existentes.8 

_Só serán admisibles os usos que resulten compatibles coas esixencias de conservación e protección 
do conxunto, debéndose fomentar a implantación de todos aqueles, que respectando ditas 
esixencias, contribúan ao mantemento e revitalización da zona como unha estrutura urbana viva. 

Séguense as directrices contidas no propio PXOM e as determinacións e normas de protección da Lei 
8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Situación das parcelas 

As parcelas comprendidas no ámbito do PEPR, estarán nunha ou en varias das seguintes situacións: 

_Con parte da parcela ou das edificacións afectadas por figuras urbanísticas de rango superior. 

_Con edificacións de valor patrimonial individual. 

_Con edificacións sen valores específicos ou sen edificar. 

Edificios con valor patrimonial individual 

Os edificios con valor patrimonial individual estarán incluídos nalgún dos seguintes niveis de 
protección: 

- Nivel 1. Protección de carácter monumental. Tratase de edificios con categoría de BIC ou 
asimilables a dita categoría. 

- Nivel 2. Protección de carácter integral. Son inmobles de gran valor arquitectónico, aínda que 
non son asimilables a categoría de BIC. Garante a protección integral ou o mantemento das 
características básicas do inmoble, con arranxo as prescricións da ficha correspondente. 

- Nivel 3. Protección de carácter estrutural. O asignado a aqueles elementos de valor 
arquitectónico ou artístico, que sen alcanzar o carácter singular que conteñen os inmobles 
clasificados anteriormente nos niveis monumental e integral, fainos destacar por ser 
elementos de referencia en canto a tipos edilicios, métodos construtivos tradicionais de valor, 
ou por contar cunha significación especial na historia da cidade. Garante a conservación dos 

                                                      
7 Artigo 21.3 da LPHE 
8 Artigo 21.3 da LPHE 
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elementos estruturais e a morfoloxía estrutural e volumétrica singulares que xustifican a súa 
inclusión neste nivel. 

- Nivel 4. Protección de carácter ambiental. O asignado a aquelas edificacións tradicionais ou 
históricas, que sen contar cun valor arquitectónico especial, polo seu carácter ou situación en 
relación cun contorno determinado, contribúen á configuración da escena urbana da zona 
histórica e a caracterización dos seus espazos urbanos. Garante a conservación dos 
elementos singulares que xustifican a súa inclusión  neste nivel. 

A clasificación dun edificio nalgún dos niveis establecidos no apartado anterior poderá se alterada 
polo Concello, de oficio ou a instancia dos obrigados a conservación do mesmo. A resolución será 
sempre motivada e requirirá, en todo caso, o informa favorable da Administración competente para a 
protección do Patrimonio Histórico, así como, cando proceda, a correspondente modificación do 
catálogo. 

Os inmobles comprendidos nos niveis de protección Monumental e Integral incluiranse no Catálogo 
de Bens Protexidos, que forma parte deste PEPR. Os seus valores, características e esixencias de 
protección quedarán reflectidos na ficha correspondente. 

Edificios sen valor patrimonial 

Entenderase que carecen de valores patrimoniais específicos os edificios non incluídos nalgún dos 
niveis de protección a que se refire o punto anterior. 

As actuacións que se leven a cabo nestes inmobles deberán respectar as condicións xerais 
establecidas na normativa deste PEPR, e en todo caso adaptaranse á estrutura urbana e 
arquitectónica do casco e as características xerais do seu ambiente. 

5.2.4.4. Sobre a estrutura do catálogo e a cataloga ción 

Os criterios para a catalogación de elementos no que a edificación e espazos e elementos urbanos 
públicos se refire, baséanse en tres parámetros básicos (o seu interese histórico-artístico, 
arquitectónico e urbanístico), que conxugados, son un indicativo obxectivo da necesidade de 
catalogar o elemento en cuestión, predominando a ponderación en calquera caso do interese 
arquitectónico que indica a día de hoxe o nivel de importancia que acada ese elemento ao longo da 
historia, independentemente do obxecto físico que chegou ata nós; e o interese urbanístico valora o 
emprazamento do elemento na trama urbana na que se inserta. 

Estes tres parámetros valóranse en cinco niveis de interese: moi alto, alto, medio, baixo e nulo, para 
cada un dos elementos do ámbito e reflíctense na súa ficha correspondente. A conxunción destas 
tres valoracións dannos un criterio bastante obxectivo para a catalogación dos elementos e/ou 
edificacións. 

Partindo dun coñecemento xeral dos procesos históricos e dos bens arquitectónicos e urbanísticos de 
valor singular do territorio, o PEPR inclúe un catálogo coa relación de elementos protexidos,  tanto  
construcións de todo tipo como  elementos naturais de grande valor paisaxístico, establecendo as 
medidas de protección que garantan a súa permanencia e adecuada conservación.  

O catálogo incorpora as fichas que definen particularmente cada elemento, os grados de protección e 
concreta os niveis de intervención en posteriores operacións. 

Distínguense catro categorías de elementos a protexer, cun catálogo individual para cada unha delas:  

- Catálogo de Espazos Públicos – recolle os espazos públicos existentes no ámbito. 
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- Catálogo de Bens Histórico-Artísticos – recolle as edificacións asignados ao nivel de 
protección monumental. 

- Catálogo de Edificación – recolle tódalas edificacións existentes no ámbito agás as incluídas 
no Catálogo de Bens Histórico-Artísticos. 

- Catálogo de Solos – recolle os solos existentes no ámbito que carecen de edificación, ou so 
con edificación anexas de escasa importancia. 

5.2.4.5. Sobre os niveis de protección 

Os catálogos recollen catro niveis de protección, que se corresponden coas seguintes: 

- Nivel 1. Protección Monumental 

- Nivel 2. Protección Integral 

- Nivel 3. Protección Estrutural 

- Nivel 4. Protección Ambiental 

O nivel de protección da edificación afectará tamén aos espazos libres, no seu caso, da parcela na 
que se localiza. Nos niveis 1 e 2 non se poderá proceder, por regra xeral, ao incremento da 
edificabilidade sobre a parcela, agás que se concrete o contrario na correspondente Ficha. 

Categorías de intervención 

Nas normativa do PEPR distínguese entre os seguintes tipos de obras: 

_Obras nos edificios:  

a) Conservación 
b) Consolidación 
c) Acondicionamento 
d) Restauración 
e) Rehabilitación ou Reforma 
f) Reestruturación 
g) Adición de plantas 

_Obras de demolición: 

a) Demolición total 
b) Demolición parcial 

_Obra de nova edificación: 

a) Obras de reconstrución. 
b) Obras de substitución. 
c) Obras de nova planta. 
d) Obra de ampliación. 
e) Obra de nova planta con conservación de elementos. 

Obras de conservación 

Son as que se precisan para o mantemento do inmoble ou elemento nas debidas condicións de 
seguridade, salubridade e ornato, evitando o abandono e deterioración pola acción dos axentes 
atmosféricos, ou o abandono, sen alterar a súa estrutura e distribución nin ocultar ou modificar 
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valores construtivos ou morfolóxicos. Inclúen a reparación de elementos decorativos, instalacións 
e estritas obras de mantemento, relousado, pintura e solados.  

Obras de consolidación 

Son as que teñen como finalidade manter, afianzar, reforzar ou substituír elementos danados 
para asegurar a estabilidade, evitar a ruína ou o derrubamento dun elemento, unha parte ou unha 
edificación, e o mantemento das súas condicións básicas de uso. Refírense ao afianzamento e 
reforzo dos elementos estruturais danados sen achega de novos elementos, agás que sexa 
precisa unha eventual substitución destes.  

Obras de acondicionamento 

Son aquelas que se precisan para mellorar as condicións de habitabilidade dun edificio ou dunha 
parte dos seus locais, mediante substitución, ou modernización das súas instalacións, mantendo 
en todo caso as características morfolóxicas da edificación sobre a que se actúa e respectando 
sempre os valores patrimoniais dos elementos obxecto da protección.  

Obras de restauración 

1. Son aquelas que se precisan para darlle ao edificio ou parte do mesmo unha imaxe ou 
condicións orixinais, sen que nese proceso se admitan achegas de novo deseño, levándose a 
cabo con base en probas documentais ou coñecementos certos da anterior situación. 

2. Entenderanse dentro desta categoría as seguintes obras: eliminación de engadidos, limpeza ou 
realización -segundo os casos- de recebados, apertura e cerramento de ocos, e outras similares 
coa mesma intención. 

Obras de rehabilitación ou reforma 

1. Son aqueles que afectan á redistribución dos espazos interiores sen afectar ás características 
estruturais do elemento. No caso de que a obra afecte a elementos comúns (portais, escaleiras, 
patios, etc.) estes non deben sufrir alteracións, tanto na estrutura coma os acabados e 
decoración. Neste tipo de obras deberán manterse a tipoloxía e os materiais do sistema 
estrutural. 

2. Poderase admitir a modificación de patios interiores ou de ocos que non sexan da fachada 
principal, apertura de patios interiores e ocos que non afecten á estrutura, cando estes teñan 
dimensións notoriamente inferiores aos mínimos establecidos nas Normas Xerais de Edificación. 

Obras de reestruturación 

Son as que afectan aos elementos estruturais do edificio causando modificacións na súa 
morfoloxía. Considérase reestruturación total cando a obra afecta ao conxunto do edificio, chega-
do ó baleirado interior deste, e parcial cando a obra se realiza sobre parte dos locais ou plantas 
do edificio, ou cando afectando ao seu conxunto, non chega a supor a destrución total do interior 
deste.  

Inclúense dentro deste tipo de obras as seguintes:  

a) Reestruturación de cubertas. Aquelas que afecten á substitución total ou parcial dos 
elementos estruturais desta, para axeitala aos novos usos previstos.  

b) Reestruturación do espazo interior. Aquelas que afectan á substitución total ou parcial 
dos elementos estruturais do espazo interior excluídas as fachadas. Inclúe o baleirado 
total con mantemento das fachadas.  
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c) Reestruturación de fachadas. Aquelas que afectan á substitución total ou parcial das 
fachadas, así como as encamiñadas á apertura de novos ocos ou á modificación dos 
existentes sempre que teñan por finalidade a mellora das condicións de habitabilidade.  

Neste tipo de obras deberanse conservar, en calquera caso, as medianeiras existentes, non 
podendo facer rozas para novos piares, debendo manterse a tipoloxía do sistema construtivo. 
Tamén deberán manterse todos aqueles elementos interiores preexistentes que teñan especial 
interese, tales como lareiras, escaleiras, portais, etc…  

Obras de adición de plantas 

Comprende a adición de plantas sobre a edificación existente para conservar, conforme á 
referencia de altura establecida no alzado normativo. Deberá axeitar as súas características ás do 
edificio existente que se amplía, poñendo moita atención aos remates de cornixas, beirís e á 
propia configuración da cuberta.  

Obras de demolición 

1. Son aquelas que se realizan para facer desaparecer un edificio ou parte do mesmo, divídense 
en dúas categorías: 

a) Demolición total: cando supoña a desaparición completa dun edificio, aínda que na 
parcela sobre a que estivese erixido permanezan outros edificios, sempre que estes 
poidan seguir funcionando independentemente. 

b) Demolición parcial: cando supoña a demolición dunha parte dunha edificación. 

2. Queda prohibido o derribo ou demolición das construcións existentes, salvo nos seguintes 
supostos:  

a) O de aquelas construcións que non presenten un especial valor arquitectónico.  

b) O das edificacións sen valor histórico ou etnográfico, que estean en ruína técnica.  

c) Tódolos engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de calquera edificación 
primitiva, ou que polos materiais neles empregados supoñan un efecto distorsionador 
para a harmonía e estética do conxunto edificatorio. Igualmente, tódolos alpendres, 
almacéns e edificacións auxiliares que estean nas mesmas condicións.  

d) O das derivadas dun expediente de reposición da legalidade urbanística.  

3. Nos supostos previstos no punto anterior, solicitarase licenza de demolición acompañando ao 
proxecto técnico un estudo xustificado e motivado do cumprimento e veracidade das 
circunstancias que concorren de acordo có especificado anteriormente. 

 

Obras de nova edificación 

En canto a inserción de nova arquitectura, toda agregación deberá respectar a organización 
espacial existente, parcelación, volume e escala e o carácter xeral imposto pola calidade e o valor 
do conxunto de construcións existentes. Os elementos de carácter contemporáneo non deben 
pertubar a harmonía do conxunto e si contribuír ao seu enriquecemento. 

Inclúense dentro deste tipo de obras as seguintes categorías: 

a) Obras de reconstrución. 
b) Obras de substitución. 
c) Obras de nova planta. 
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d) Obra de ampliación. 
e) Obra de nova planta con conservación de elementos. 
Obras de reconstrución 

Son as que teñen por obxecto a reposición, total ou parcial, dun edificio preexistente no mesmo 
lugar, reproducindo as súas características morfolóxicas. 

Obras de substitución 

Son aquelas nas que se derruba unha edificación existente ou parte dela para no seu lugar 
erguer unha nova edificación sen máis referencias que as volumétricas coa anterior.  

Obras de nova planta 

Son aquelas mediante as que se edifica un soar libre de edificación. 

Obras de ampliación 

Son as que teñen por obxecto incrementar o volume construído ou a ocupación en planta das 
edificacións existentes, sen reproducir as súas características morfolóxicas  

Obras de nova planta con conservación de elementos 

1. Trátase da realización de obras en parcelas que teñen unha edificación en avanzado estado de 
ruína, o que fai posible só a conservación de elementos illados que se deben incorporar a 
edificación de nova planta. Tamén se refiren ás obras que se poden acometer en edificios, que 
sen ser obxecto de protección total, teñen elementos de interese que se considere necesario 
manter en caso de derrubamento. 

2.Os elementos a conservar deberán ser integrados adecuadamente no novo deseño. 

Condicións de protección  

Nivel 1.  Protección Monumental 

Inclúense neste nivel os edificios ou elementos urbanos que deberán de ser conservados 
integramente polo seu carácter singular, monumental e por razóns histórico-artísticas, preservando 
tódalas súas características arquitectónicas.Tratase de edificios con categoría de BIC ou asimilables  

As obras permitidas neste nivel de protección poderán ser, segundo os casos: 

- Conservación. 

- Consolidación 

- Restauración. 

Tamén poderán admitirse obras de acondicionamento, de acordo coa definición da normativa do 
PEPR, sempre que as mesmas non supoñan menoscabo ou posta en perigo dos valores que fan 
atribuíble ao inmoble ao nivel de protección 1 outorgado, e dicir, que o elemento non sufra 
menoscabo na súa envolvente total nin nos elementos estruturais e decorativos do seu exterior e 
interior, que as obras realizadas permitiran a recuperación do seu sentido formal e estrutural en 
posteriores proxectos e que quede constancia documental e fotográfica da situación anterior e 
posterior ás obras, tanto no exterior como no interior da edificación 

Nivel 2.  Protección Integral 

Inclúense neste nivel aqueles elementos de valor histórico ou arquitectónico que pola súa calidade e 
representatividade dun determinado período, dado o seu carácter singular ou por razóns histórico-
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artísticas, deben ser conservadas en tódalas súas características arquitectónicas orixinais, podendo 
ser compatible cun cambio de uso. Son inmobles de gran valor arquitectónico, aínda que non son 
asimilables a categoría de BIC. 

As obras permitidas neste nivel de protección poderán ser, segundo os casos: 

- Consolidación  

- Conservación 

- Restauración, e/ou  

- Rehabilitación ou Reforma Restrinxida (limitada esta a aqueles elementos que non sexan 
significativos dentro do carácter do edificio) 

Tamén poderán admitirse obras de acondicionamento, de acordo coa definición das mesmas no 
mencionado Título III, sempre que as mesmas non supoñan menoscabo ou posta en perigo dos 
valores que fan atribuíble ao inmoble ao nivel de protección 2 outorgado.  

Os edificios e construcións incluídos neste nivel de protección deberán ser obxecto de restauración 
e/ou reconstrución total, si, por calquera circunstancia, se arruinasen ou demoleran.  

Calquera tipo de obra ou cambio de uso nos elementos que gocen do nivel de protección integral 
necesitará a autorización expresa da Consellería de Cultura.  

Nivel 3.  Protección Estrutural 

Inclúense neste nivel aqueles elementos de valor arquitectónico ou artístico, que sen alcanzar o 
carácter singular que conteñen os inmobles clasificados anteriormente nos niveis monumental e 
integral, fainos destacar por ser elementos de referencia en canto a tipos edilicios, métodos 
construtivos tradicionais de valor, ou por contar cunha significación especial na historia da cidade, dos 
que se deben conservar as fachadas e/ou algúns outros elementos no seu estado actual.  

As obras permitidas neste nivel de protección poderán ser, segundo os casos: 

- Consolidación, e  

- Conservación 

- Restauración, e/ou 

- Rehabilitación ou Reforma 

Tamén poderán admitirse obras de acondicionamento, de acordo coa definición das mesmas no 
mencionado Título III, sempre que as mesmas non supoñan menoscabo ou posta en perigo dos 
valores que fan atribuíble ao inmoble ao nivel de protección 3 outorgado. Tamén se admitirán obras 
de ampliación restrinxidas ou incluso excepcionais reestruturacións interiores, só no caso que as 
mesmas contribúan á posta en uso e valor do inmoble protexido, non supoñan menoscabo algún 
sobre os elementos catalogados nin sobre ningún dos valores que permiten atribuír ao edificio o 
presente nivel de protección, e sexa factibles conforme as condicións de ocupación e/ou 
edificabilidade establecidas polo presente PEPR. Ditas obras de ampliación asegurarán a súa 
perfecta integración coa arquitectura orixinaria, e en ningún caso se admitirán obra de remonte sobre 
o edificio ou partes do mesmo orixinarias protexidas. Permítese a substitución completa das partes 
non protexidas co obxecto de posibilitar a redistribución interior do elemento, para dotalo de mellores 
servizos así como máis acaídas condicións de hixiene.  
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Os edificios e construcións incluídos neste nivel de protección deberán ser obxecto de restauración 
e/ou reconstrución total ou daqueles elementos catalogados da edificación, si, por calquera 
circunstancia, se arruinasen ou demoleran.  

Calquera obra dos tipos de restauración e rehabilitación ou reforma, ou cambio de uso nos elementos 
que gocen do nivel de protección estrutural necesitará a información previa á Consellería de Cultura.  

Nivel 4.  Protección Ambiental 

Inclúense neste nivel aquelas edificacións tradicionais ou históricas, que sen contar cun valor 
arquitectónico especial, polo seu carácter ou situación en relación cun contorno determinado, 
contribúen á configuración da escena urbana da zona histórica e a caracterización dos seus espazos 
urbanos, polo que deben ser obxecto de protección, sen acadar os niveis precedentes.  

As obras permitidas neste nivel de protección poderán ser, segundo os casos: 

- Consolidación, e  

- Conservación 

- Restauración, e/ou 

- Rehabilitación ou Reforma e Reestruturación 

Tamén se permitirán obras de adición de planta con conservación do carácter e obra nova con 
conservación de elementos, sempre que así se indique na súa correspondente ficha. 

Calquera tipo de obra dos tipos reestruturación, adición de planta con conservación do carácter e 
obra nova con conservación de elementos ou cambio de uso nos elementos que gocen do nivel de 
protección ambiental necesitará a información previa á Consellería de Cultura.  

5.2.4.6. Xustificación da adecuación do PEPR ás Nor mas de Habitabilidade de Vivendas de 
Galicia (NHV-2010) 

Aos efectos previstos no artigo 48.1º da LOUGA, os instrumentos de ordenación urbanística conterán 
unha memoria xustificativa da súa adecuación ás normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. 

De conformidade có establecido no artigo 4 do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban 
as Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia (no sucesivo NHV-2010), o presente apartado 
contén a Memoria Xustificativa da adecuación deste PEPR ás determinacións contidas en dito 
Decreto, establecendo as condicións que deben cumprir as vivendas para ter a condición de vivenda 
exterior, e adoptar as medidas necesarias para garantir o adecuado asolamento das vivendas. 

A efectos da súa aplicación, as NHV-2010 diferencian dous tipo de vivendas: vivendas novas e 
vivendas existentes. 

- Criterios establecidos no PEPR, en relación coa aplicación das NHV-2010. 

Coa finalidade de establecer unha correcta aplicación das determinacións contidas nas NHV-2010, na 
ordenación establecida neste PEPR defínense as condicións que deben cumprir as vivendas para ter 
a condición de vivenda exterior: 

a) De conformidade có establecido no apartado I.A.1.1.a) das NHV-2010, toda vivenda será 
exterior polo que a estancia maior, en tódolos casos, e como mínimo a seguinte estancia de 
maior superficie, cando a vivenda conte con máis dunha estancia, deberán ter iluminación e 
ventilación natural e relación có exterior a través das rúas, prazas e dos espazos libre 
públicos establecidos no presente PEPR e definidos na Normativa Urbanística nos 
correspondentes apartados da rede viaria e dos espazos libres e zonas verdes, ou dos patio 
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de mazá ou espazos libres públicos ou privados nos que sexa posible inscribir, fora da 
proxección dos voos interiores, un círculo de diámetro 0,7 H (sendo H a medida ponderada 
da máxima altura de coroación, permitida polo presente PEPR, dos edificios que conformen o 
espazo libre).                 

b) O resto das estancias e as cociñas das vivendas poderán ter iluminación, ventilación natural e 
relación directa co exterior, ben a través dos espazos exteriores citados no apartado anterior 
ou a través de patios interiores. 

5.2.4.7. Sobre a intervención e investimentos públi cos 

No ámbito do presente PEPR existen unha serie de edificacións moi deterioradas ou en estado 
ruinoso, que ofrecen unha imaxe negativa dentro da paisaxe urbana, e nas que urxe acometer de 
forma prioritaria, procesos de rehabilitación ou de nova edificación para a revitalización da zona. 

Nestas estableceranse prazos para que os propietarios cumpran co deber de rehabilitar ou edificar. 
No caso de incumprimento dos prazos establecidos a administración, conforme á lexislación 
urbanística vixente, poderá expropiar os inmobles a fin de asumir a rehabilitación ou edificación, ou 
ben encomendarlle a unha sociedade urbanística pública o desenvolvemento da actuación. 

A obtención dos inmobles ou terreos incluídos nesta áreas realizarase por convenio entre a 
administración e o propietario, por permuta forzosa de terreos do patrimonio municipal do solo, 
mediante expropiación forzosa ou por calquera outro medio previsto na lexislación aplicable. 

5.2.4.8. Sobre equipamentos, sistema viario e espaz os libres 

O criterio seguido polo PEPR no que atinxe á localización de equipamentos non é outro que o de 
dotar ao ámbito dunha rede de equipamentos locais ao seu servizo. 

Proponse como equipamento (aínda que está fora do ámbito, pero ten unha importancia singular para 
o desenvolvemento deste) a rehabilitación da antiga Casa Cuartel da Garda Civil para: 4 Vivendas de 
Promoción – Centro Social – Consultorio Médico e recuperación da Carballeira anexa como Espazo 
Público. 

No que se refire ao sistema viario e os espazos libres existentes, proponse: 

A peonalización co fin de favorecer o espazo relacional e o uso tranquilo polo veciños e visitantes, así 
como, a mellora da imaxe do ámbito. 

Regular os tipos de tráficos rodados permitidos dentro do ámbito e as zonas de aparcamento. 

Actuacións encamiñadas a mellora e reposición de firmes e pavimentos existentes que se atopan en 
mal estado ou non son axeitados. Aproveitando estas actuacións adecuación das condicións de 
accesibilidade. 

5.2.4.9. Sobre as propostas de infraestruturas de s ervizos 

No que atinxe a rede de abastecemento de auga o estado xeral e aceptable sendo as únicas 
propostas a ampliación e renovación dos servizos naquelas zonas que se sometan a operacións de 
reforma ou as modificacións, que se deberán acometer no intre de proceder á reconstrución do viario 
(rúas e prazas). 

En canto a rede de saneamento, cando se proceda a execución de obras de pavimentado deberá 
aproveitarse para executar rede separativa de pluviais e fecais e realizar as renovacións precisas. 
Tamén sinalamos a necesidade dun mantemento continuo que contribúa a un bo funcionamento. 
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Respecto as redes eléctrica e de telefonía, proponse a supresión progresiva de todo o cableado 
aéreo e ocultación de contadores, rexistros e cables por fachada das edificacións. Procedendo ao 
soterramento das redes e colocación de caixas de rexistros cun deseño acorde as característica do 
núcleo, que contribúan á mellora do aspecto xeral sen renunciar ás necesidades as que deben dar 
resposta. 

No referente ás redes de telecomunicacións, proponse a realización dun proxecto global para todo o 
núcleo, con soterramento total da rede, incorporando a previsión dunha rede de fibra óptica que dea 
resposta as novas tecnoloxías, e que á súa vez permita a retirada de elementos receptores (antenas 
e cableado aéreo) en fachadas e cubertas. Valorarase por parte do Concello a posibilidade de 
implantación dunha rede “wi-fi” de acceso a internet dentro do ámbito. 

5.2.4.10. Accesibilidade 

En canto aos espazos públicos do ámbito, rúas e prazas, cando se acometan obras sobre elas, nos 
seus correspondentes proxectos resolverase a súa accesibilidade cando sexa preciso, de xeito 
directo ou a través dalgún percorrido alternativo. 

Tódalas actuacións cumprirán os requirimentos do CTE, nos seus apartados do DB-SUA (Seguridade 
de Utilización e Accesibilidade) e da normativa estatal e autonómica vixente en materia de 
accesibilidade, especialmente no que atinxe as condicións dos percorridos, proteccións e tratamentos 
dos materiais co obxectivo de garantir a accesibilidade e un uso seguro dentro do ámbito. 

5.2.4.11. Integración do conxunto da Excolexiata na  Vila 

O conxunto edificado da Excolexiata deberá rehabilitarse e dotarse de novos usos dotacionais 
compatibles coa súa protección, que a súa vez, garantan a súa conservación e integración na vida da 
Vila, beneficiándose ambos. Atraer actividade e xerar dinamismo nesta zona do ámbito é fundamental 
para garantir o futuro de todo o núcleo e mellorar a calidade de vida, xa que na actualidade só está en 
uso permanente o edificio do Concello, mentres que o resto se atopa pechado, agás para a 
celebración de actos relixiosos puntuais, contribuíndo a sensación de abandono, xunto co resto de 
edificacións baleiras do ámbito. 

5.2.4.12. Relación do ámbito co río 

Como xa propón o PXOM, considerase de especial importancia a redacción do Plan Especial de 
protección do Río Arnoia e o seu contorno. Así como, mellorar as comunicacións peonís do núcleo 
coas zonas de lecer que se xeren no contorno do río, ampliando así a oferta de lecer do núcleo. 

5.2.4.13. Relación do núcleo co Camiño de Santiago – Vía da Prata 

Tal como ocorre co conxunto da Excolexiata, o paso do Camiño de Santiago pola vila debe ser 
aproveitado como elemento rexenerador. Igual que no pasado a lenda da Virxe de Xunqueira calou 
profundamente nos peregrinos, que fixeron do lugar un punto obrigado de visita e repouso. Débese 
revitalizar de novo esta relación, achegando aos peregrinos ao ámbito do PEPR, mesmo trasladando 
o albergue a algunha das edificacións do conxunto da Excolexiata, deste xeito xeraríase actividade no 
centro do núcleo, beneficiándose este e os peregrinos. Compre redefinir o trazado do Camiño ao seu 
paso polo núcleo cando se delimite a Vía da Prata, xa que o trazado actual non coincide co que 
lembran os veciños. 
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5.2.4.14. Criterios que se empregan na normativa pa ra usos do solo e a edificación 

A normativa, en canto os usos do solo, fundamentase en criterios de potenciación do tecido produtivo 
do ámbito, e imprescindible a revitalización do tecido do casco, so este motor será quen de atraer 
novos veciños de cara a iniciar o proceso de fixación residencial, complementase este co impulso que 
poida dar a presenza dalgún tipo de dotación ou equipamento público de carácter activo e 
participativo. 

En canto ao criterio uso de garaxe, en edificacións catalogadas e valoradas con niveis de protección 
integral e estrutural considerase incompatible, agás a súa existencia previa. 

A edificación existente no ámbito concentra o seu uso principal na vivenda. 

Introdución 

No que respecta á edificación pártese do disposto na lexislación vixente en materia de patrimonio 
cultural. Polo que é criterio a aplicar, en xeral, o mantemento da estrutura urbana e arquitectónica, así 
como, as características xerais do ambiente. 

Criterios respecto da volumetría da edificación 

Pártese dunha realidade edificada na que a construción tradicional é fundamentalmente de baixo e 
unha planta e sobre algunhas desta edificacións aprécianse intervencións nas que se engadiu unha 
planta e incluso un baixo cuberta, a meirande parte delas respectando a tipoloxía das plantas 
inferiores, polo que están bastante integradas. Mentres que na outra banda atopámonos con 
engadidos de dúas plantas ou edificacións de nova planta de baixo e dúas ou tres plantas, 
executadas con proporcións e materiais alleos as características do núcleo, co que afectan 
gravemente a imaxe do conxunto. 

Estableceranse criterios, fuxindo da igualación de alturas, tratando de resolver as transicións do 
mellor xeito posible, e doutra banda, na procura de non crear acusadas diferenzas de trato entre 
situacións parellas. 

Así, distínguese entre edificación existente e edificación existente con aumento de volume integrado e 
edificación de nova construción (ou aumento de volume fora das características da edificación 
existente). No primeiro caso respectaranse as alturas actuais, permitíndose o aumento de volume en 
casos excepcionais cando así o reflicta a ficha individualizada. E no segundo caso proporanse 
actuacións para mitigar o seu impacto, indicando a demolición en certos casos na súa 
correspondente ficha individualizada. 

Zonas consolidadas pola edificación 

_Criterios xerais para as edificacións xa existentes: 

Nos últimos anos téñense producido actuación puntuais de nova construción, ampliación ou 
substitución de edificacións, que aínda que non son moitas, non se integran no seu contorno, nalgúns 
casos, polo xeral as máis antigas, xa están asumidas, e polo tanto manteranse na súa configuración 
actual ou con pequenas modificacións que se indican na súa correspondente ficha. 

Exceptuando estes casos, aplícanse uns criterios máis restritivos para as máis recentes, deixando 
fora de ordenanza aquelas partes do edificio ou edificacións enteiras non asumibles por desvirtuar a 
súa morfoloxía orixinaria ou non poden ser asumibles en base á configuración espacial ou 
arquitectónica do seu contorno inmediato, atendendo especialmente á forma e alturas das 
edificacións, ao seu interese arquitectónico ou urbanístico e á calidade ambiental dos espazos 
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urbanos. As condicións particulares para cada unha das edificacións indicase na súa correspondente 
ficha individualizada. 

_Criterios para as edificacións novas ou para aumentos de altura das existentes: 

Como principio básico non se permiten aumentos de altura das edificacións existentes, exceptuando 
algún caso especial e concreto, cando así o indique a súa ficha individualizada. 

En canto as novas edificacións estas non poderán superar os 6,50 m, e dicir, dúas plantas (B+1). 

_Criterios de ocupación e aliñacións da edificación: 

No que atinxe a ocupación en planta pola edificación, como regra xeral, séguese o criterio de manter 
as existentes. A morfoloxía das parcelas e as edificacións existentes nelas condiciona a proposta de 
ocupación tanto dunha parcela concreta como das adxacentes a ela. Outro condicionante é o nivel de 
interese histórico artístico das edificacións. En función diso, e doutros factores, tipifícanse unha serie 
de casos diferentes, como son: 

- Caso máis xeneralizado – a parcela está ocupada na súa totalidade e, ao mesmo tempo, as 
condicións das aliñacións existentes son as máis axeitadas para a parcela e para a 
ordenación xeral da couzada. En razón diso, o Plan recolle o seu mantemento. 

- Cando a edificación ocupa toda a fronte da parcela e ten pouco fondo ou cando se prolongan 
cara o interior da couzada as medianeiras das edificacións adxacentes, poderase ampliar o 
fondo. O Plan recolle a ampliación do fondo da edificación, no segundo caso, ata a 
profundidade das medianeiras existentes e no primeiro caso, ata chegar a un fondo 
tipolóxicamente axeitado (facendo distinción entre as edificacións protexidas, nas que as 
características da ampliación se definirán na súa correspondente ficha individualizada si se 
permite, e as edificacións susceptibles de reconstrución ou obra nova, onde se permite maior 
liberdade). 

- Coma caso especial está aquel no que o edificio ten un fondo desproporcionado (ben sexa na 
edificación principal ou nos engadidos construídos a posteriori) que rompe coa escala do seu 
contorno ou ben fai pouco viable resolver axeitadamente as condicións de habitabilidade 
vixentes. Nestes supostos deixarase fora de aliñación o exceso de fondo sobre o aplicable en 
circunstancias parellas, sempre que esta zona da edificación non conteña valores a protexer. 

- Nas edificacións propostas en espazos baleiros séguense diversos criterios de fixación de 
aliñacións baseadas principalmente na tipoloxía e interese dos muros de peche destes 
espazos, na configuración da parcela e da parcela na que se inscriben e no tipo de vía que so 
circunda. 

Deste xeito, o PEPR, dado que as aliñacións das edificacións existentes están consolidadas e 
regularizadas, como regra xeral, mantén a aliñación exterior, fixando fondos semellantes aos 
existentes sempre que non sexan excesivos ou moi cativos. 

_Criterios respecto dos espazos non ocupados pola edificación: 

En función de diversos parámetros, tales como a situación, contorno, tamaño, edificacións existentes, 
peches, calidades dos espazos baleiros, etc…, aplícanse diversos criterios de estudo e propostas de 
tratamento dos espazos baleiros de carácter privado, así temos: 

- Espazos baleiros con vocación de tales: pola súa relación coas edificacións existentes na 
parcela e/ou a súa condición de espazos acabados en relación coas parcelas do contorno, e 
dicir, que non existan medianeiras ou elementos sen rematar das edificacións veciñas que 
precisen unha continuación do volume. Inclúense neste apartado as parcelas baleiras que 
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establecen unha relación fundamental co espazo urbano. Nestes casos o PEPR propón o 
mantemento do espazo baleiro. 

- Remate da configuración das mazás naquelas parcelas de pequena dimensión, situadas 
entre medianeiras, sen descartar lixeiras correccións de aliñacións ou de cesión de pequenas 
superficies para facilitar o uso do espazo público. 

- Remates parciais da configuración de bandas edificatorias naquelas parcelas de dimensión 
intermedia, localizadas en mazás de configuración aberta ou semiaberta, que non impliquen a 
necesidade dunha continuidade da edificación en todo o seu contorno. 

- Permanencia como espazo baleiro ante a imposibilidade de construción de edificación na 
parcela. Tamén se inclúe neste punto o caso das parcelas con edificacións existentes nas 
que non se poida propoñer un incremento da ocupación. 

5.2.4.15. Criterios para o deseño e confección das fichas individualizadas de parcela e da 
edificación 

As condicións exactas da ordenación aplicable a cada parcela fíxanse na correspondente ficha 
individualizada que recolle tódolos parámetros informativos e normativos precisos para definir 
exactamente tódalas proteccións e accións posibles sobre cada unha das unidades catastrais. 

Cada FICHA INDIVIDUALIZADA aporta as variables definitorias da edificación. 

A ficha consta en xeral de dúas páxinas: 

- A primeira refírese ao estado actual e contén: 

• Un encabezamento que serve de identificación do edificio, tanto polo seu enderezo, como 
polos parámetros numéricos que servirán para a súa identificación informativa e gráfica. 
Estes datos son o número propio da couzada e parcela, que se corresponden cos 
establecidos para cada parcela polo servizos catastrais de Facenda. Faise constar tamén 
o número da ficha de Catálogo. 

• O seguinte recadro recolle os datos xerais, tales como o réxime urbanístico (de catálogo 
ou normal, en función de que se catalogue ou non algún elemento), tipoloxía, número de 
vivendas, locais, aparcamentos e veciños. E de seguido o grao de interese 
arquitectónico, histórico-artístico e urbanístico. A continuación, reflíctense as superficies e 
medidas por frontes de rúas do edificio ou parcela. Acompañado dun plano de situación. 

• No seguinte recadro determinase o estado da edificación e as condicións de 
habitabilidade mercé ao establecemento de dúas valoracións: o estado de conservación 
da edificación e os servizos urbanísticos cos que conta.  

No que se refire ao estado da edificación valóranse por separado os elementos que 
conforman a estrutura, a cuberta, a/s fachada/s e as instalacións. Como resultado de 
tódalas valoracións parciais, obtense unha valoración global da edificación. 

A continuación recóllense os servizos urbanísticos, na primeira liña recollese a existencia 
ou non das instalacións básicas na edificación. 

A valoración dos servizos urbanísticos fai referencia ao estado, disposición e nivel de 
servizo dos seguintes elementos: rede de abastecemento de auga, rede de saneamento, 
rede de pluviais, rede de enerxía eléctrica, alumeado público, rede de telecomunicacións, 
rede de telefonía, gas e outros e tamén o pavimento da/s rúa/s. As valoracións van de 1 a 
4, canto máis baixo sexa o resultado numérico mellor valoración terá. 
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No punto seguinte recóllense as reformas levadas a cabo nos últimos anos, e tamén, no 
seu caso, as alteracións producidas que atentan contra os valores de dita edificación. 

• O seguinte recadro contén os datos relativos a distribución da edificación por plantas, 
tipoloxía destas, réxime de ocupación e usos actuais. 

• No seguinte recadro recóllese a información gráfica, que consta de, plano de planta 
informativa a escala 1:500 e fotografía(s) do alzado ou alzados da edificación. 

• A primeira refírese ao estado actual e contén: 

- A segunda folla reflicte a normativa particular que se aplica á parcela ou edificación recollida 
na Ficha. 

Logo do cadro identificador, esta folla recolle as condicións urbanísticas básicas aplicables, 
que son: 

• Parámetros cuantitativos básicos da configuración da parcela e do inmoble. Para facilitar 
a comparación, exprésanse en dúas columnas, nunha os datos correspondentes ao 
estado actual e na outra os que se propoñen incluír na normativa. Estes parámetros son: 

a) Medidas de superficie (m2)9 

Área da parcela – Área total ocupada – Superficie baleira – Área ocupada pola 
edificación principal – Superficie construída da edificación principal – Área de cesión 
(no seu caso) – Superficies incluídas en áreas concretas de xestión (dotacional, 
reparto, de rehabilitación prioritaria e de convenio) 

b) Medidas de lonxitude (m) 

Fronte da parcela – Altura da edificación – Fondo da edificación 

c) Unidades 

Número de sotos – Número de plantas (incluíndo a baixa) – Número de plantas 
recuadas – Número de plantas baixo-cuberta 

Os datos de lonxitude e unidades inclúense tantas veces coma frontes distintas ten a 
parcela. 

• No seguinte cadro recóllense os usos pormenorizados permitidos. Na normativa 
distínguese entre os usos permitidos en sotos, planta baixa, planta primeira, plantas altas 
e baixo-cuberta. 

• Noutro cadro recóllense os elementos arquitectónicos que se protexen na edificación. 

• Tamén se recollen nos seguintes cadros as obras que se poden acometer na edificación. 
Distínguense tres tipos de obras: 

a) Indicadas: as que son necesarias por indicalo así a normativa particular. Poden 
supoñer a obriga de derrubar, total ou parcialmente a edificación ou os engadidos á 
mesma; ou a obriga de reformar, ben sexa na(s) fachada(s), na cuberta ou no interior. 

b) Permitidas: pero que non supoñen obriga, senón que se deixan ao arbitrio da 
propiedade. 

c) Prohibidas: aquelas que non se poderán acometer en ningún caso. 

                                                      
9 En ningún, se prexulgan os dereitos de propiedade en base ás superficies escrituradas ou legalmente recoñecidas. 
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• E por último o cadro que corresponde a normativa gráfica, en planta e alzado. 

En caso de que se catalogue algún elemento ou edificio na parcela, esta conta coa súa 
correspondente ficha no catálogo do PEPR. Nesta recóllense os datos correspondentes a esta 
circunstancia específica – catalogación. Deste xeito está organizada como segue: 

• Recadro identificador, encabezamento que recolle o enderezo e os parámetros 
numéricos que servirán para a súa identificación informativa e gráfica. Estes datos son o 
número propio da couzada e parcela, que se corresponden cos establecidos para cada 
parcela polo servizos catastrais de Facenda. Faise constar tamén o número da ficha de 
Catálogo. 

• O seguinte cadro recolle os datos xerais, tales como denominación, referencia catastral, 
data de construción, estilo, titularidade, estado de conservación, categoría de 
catalogación, o seu ámbito e nivel de protección, así como, o grao de interese 
arquitectónico, histórico-artístico e urbanístico. A continuación, reflíctense as superficies e 
medidas por frontes de rúas do edificio ou parcela. Acompañado dunha descrición e un 
plano de situación. 

• O seguinte cadro indica os elementos a protexer. 

• Nos cadros seguintes reflíctense as obras (indicadas, permitidas e prohibidas) e por 
último as observacións específicas non recollidas, no seu caso, na ficha convencional. 

• Por último engádese a documentación gráfica que serve para identificalo elemento, 
esquema de situación e fotografías. 

5.2.4.16. Criterios para o deseño e confección das fichas individualizadas de Bens Historico-
Artísticos 

Estas fichas seguen o mesmo esquema que as de edificación, pero todas elas contan con ficha de 
Catálogo, xa que todos son Bens Catalogados. 

5.2.4.17. Criterios para o deseño e confección das fichas individualizadas de Solos 

Estas fichas recollen os solos que existen no ámbito que carecen de edificación, ou so contan con 
edificacións auxiliares. Cada FICHA INDIVIDUALIZADA os seguintes datos: 

• Un encabezamento que serve de identificación do solo, tanto polo seu enderezo, como 
polos parámetros numéricos que servirán para a súa identificación informativa e gráfica. 
Estes datos son o número propio da couzada e parcela, que se corresponden cos 
establecidos para cada parcela polo servizos catastrais de Facenda. Faise constar tamén 
o número da ficha de Catálogo. 

• O seguinte recadro recolle os datos xerais, tales como a referencia catastral, o interese 
urbanístico e a superficie catastral. Tamén unha pequena descrición acompañada dunha 
fotografía identificativa e dun plano de situación. 

• E por último sinálanse os elementos a protexer (senlleiros) de habelos e as observacións 
oportunas particulares de cada solo. 

5.2.4.18. Criterios para o deseño e confección das fichas individualizadas de espazos e 
elementos urbanos públicos 

Estas fichas individualizadas constan de dúas páxinas: 
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- A primeira contén: 

• Un encabezamento que serve de identificación do espazo ou elemento mediante un 
código alfanumérico, (EP) Espazo Público e un número de identificación, baixo este 
indícase o tipo de elemento: praza, fonte-lavadoiro, rúa, canellón, camiño ou zona libre. 

• O seguinte cadro contén os datos xerais sobre a denominación, tipo, localización, 
categoría, ámbito e nivel de protección, o seu interese arquitectónico, histórico-artístico e 
urbanístico, unha descrición e un plano de situación. Tamén inclúe o estado de 
conservación e observacións. 

• No seguinte cadro recóllense os elementos a protexer. 

• A continuación as melloras necesarias a realizar no propio elemento ou espazo e no seu 
contorno. 

• Outro cadro que recolle as obras permitidas e prohibidas. 

• E por último unhas fotografías actuais que nos permiten identificar o espazo ou elemento. 

- A segunda páxina contén: 

• Unha relación de fotografías que nos permiten identificar tódalas parcelas existentes no 
perímetro dese espazo público. 

5.3. ESTUDO DAS CONSECUENCIAS SOCIAIS E ECONÓMICAS DA EXECUCIÓN DO PLAN 

A mellora do cadro de vida urbana favorece un sentimento de identidade, e contribúe á rexeneración 
económica e social.  

O obxectivo principal do plan é rehabilitar e protexer de forma integrada. Segundo A. Campesino, 
enténdese por rehabilitación integrada o conxunto de actuacións coherentes e programadas 
tendentes a potenciar os valores socioeconómicos, ambientais, edificatorios e funcionais de áreas 
urbanas e rurais para elevar a calidade de vida da poboación residente, mediante alternativas para as 
melloras das condicións do soporte físico, a elevación dos niveis de habitabilidade e uso, a dotación 
de equipamentos comunitarios, servizos e espazos libres do público. 

O nivel de protección ten que ser consciente do custe para o público propiciando o equilibro das 
consideracións sociais e económicas, polo que as determinacións do Plan Especial redáctanse dende 
a flexibilidade e establecese un control de rendementos para dar ao ámbito a posibilidade de revisar e 
modificar os proxectos conceptuais. 

A conservación do Patrimonio Arquitectónico é tanto unha necesidade como unha obriga moral para 
aqueles que tentan conservar un legado e as sinais materiais de identidade dun pobo. 

A intervención no ente arquitectónico céntrase na proxección creadora, tratando de conservar ao 
máximo aqueles aspectos esenciais e vixentes dunha tipoloxía, entendida ésta como a estrutura 
profunda da forma; e co tempo recrearía aspectos parciais da devandita tipoloxía incorporando 
elementos positivos, conceptualmente posteriores e tamén máis evolucionados e cultos; e tamén 
procedentes doutras tipoloxías. 

O resultado é a actualización e o enriquecemento do obxecto arquitectónico no seu conxunto, 
facéndoo concordante co medio físico e social no que se implanta; o respecto ao entorno ambiental e 
aos usos que o agardan; utilizando para iso, ademais dos materiais e as técnicas construtivas 
tradicionais, outras máis recentes e adecuadas. 
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Esta vía mostra a súa confianza no que a permanencia do uso da arquitectura poda dar lugar á 
recuperación do vernáculo perfectamente integrado nos novos parámetros culturais, propoñendo 
imaxes completamente novas, utilizando os máis diversos aspectos da tradición histórica. Esta vía 
non exclúe a labor de investigación, senón que, polo contra, necesita inda máis del, para chegar a 
descubrir a esencia profunda da tipoloxía. 

Asemade, esta vía responde á imperiosa necesidade que teñen as persoas de ver o mundo a través 
dos seus propios ollos e de resolver as súas propias necesidades e desexos en concordancia coas 
súas propias capacidades e dispoñibilidades en cada época. É dicir, vivir, habitar e crear en harmonía 
co seu tempo, pero tamén conservando o patrimonio xenético e a súa idiosincrasia e a do medio 
físico que ten as súas raizames. 

O enfoque xeral da rehabilitación urbana é un tipo de medida de política económica no entorno 
reducido. Munro apunta a importancia que ten o aspecto e condicións das vivendas en proporción ao 
entorno onde se localizan e relaciónanse os axentes co mercado de traballo; posto que a vivenda 
considérase un elemento importante da vida da poboación, as obras condición e aspecto da mesma 
serán en calquera caso beneficiosas. 

Para esta autora a conexión entre rehabilitación-actividade económica desenrólase a dous niveis: 

- O primeiro constitúe a relación entre cambio da vivenda e cambio económico. Pártese da idea 
de que a poboación residente en zonas degradadas sofre os inconvenientes daquelas, polo 
tanto, a percepción que os individuos teñen de ditas persoas é similar á que teñen da zona 
onde residen. Calquera mellora na zona favorecerá a súa integración no mundo laboral. 

Por outra banda, a inversión en rehabilitación, un sector relativamente intensivo en man de 
obra, xerará importantes beneficios no emprego; neste caso, pode xurdir o tradicional dilema 
de si os residentes son os directos beneficiarios das axudas ou de si, pola contra, ese traballo 
vai a un sector de poboación que non constitúe o obxecto de atención política. 

Ademais, unha mala vivenda e unha zona de aspecto descoidado xera inseguridade e falta e 
amor propio, unha boa vivenda ou un entorno atractivo levan á autoestima e seguridade e a 
unha mellora calidade de vida e maior oportunidade de atopar emprego. 

- O segundo nivel é a relación existente entre a base ou estrutura económica da zona urbana e 
a rexeneración urbanística. A rexeneración urbana dun área anteriormente deteriorada pode 
provocar o aumento do número de negocios ou a atracción de novas empresas que 
beneficiarán o emprego local se a man de obra posúe a cualificación necesaria. 
Conseguirase unha escasa creación de emprego en zonas con altos niveis de paro se non se 
complementa este efecto cunha adecuada especialización da man de obra residente. É 
interesante sinalar que empezamos a detectar a necesidade de políticas económicas 
complementarias que contribúan a potencias os logros de rehabilitación. 

5.4. ANÁLISIS DA NORMATIVA DA EDIFICACIÓN, USOS E P ROTECCIÓN DO PLAN 
ESPECIAL 

A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia obríganos a protexer, conservar e a transmitir ás xeracións 
futuras un patrimonio herdado nas mellores condicións. 

A forma do futuro pode estar inspirada no pasado. A evolución dos instrumentos de actuación na 
Zona Histórica deben procurar a rehabilitación estratéxica mediante a monumentalidade, o 
mantemento da estrutura tipolóxica protexendo a monumentalidade e a intervención coherente na 
morfoloxía urbana creando áreas ambientais distintas. 
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Camilo Boito estableceu unha serie de puntos básicos a ter en conta nunha restauración no III 
Congreso de Enxeñeiros e Arquitectos en Roma en 1883: 

- Diferenza de estilo entre o novo e o vello. 

- Diferenza de materiais da fábrica. 

- Ausencia de ornamento. 

- Sinalización da data da restauración no propio monumento. 

- Explicación literaria e gráfica da intervención colocada no propio monumento ou nun local 

próximo. 

Anos máis tarde, outro italiano, Gustavo Giovannoni, supera esta concepción inicial e introduce o 
concepto de “ambiente” ligado ao monumento, como algo que tamén debe conservarse. Desta forma, 
Gustavo Giovannoni estende os valores do monumento ao seu entorno inmediato e defende o 
coidado daqueles espazos en torno aos edificios e construcións históricas, que conforman o ambiente 
“inherente” ao monumento. 

O concepto de patrimonio histórico-artístico como obxecto de protección legal foi evolucionando neste 
tempo, dende o elemento inmoble, edificio, construción ou resto arqueolóxico do pasado, fito singular, 
símbolo, con valor en sí mesmo, cara posturas onde o monumento entendíase cada vez máis en 
relación co seu entorno, o seu ambiente e o seu territorio circundante, xa sexa urbano ou rural. 

Non existe unha solución modelo de protección que indique cál é a intervención ideal, máis sostible 
ou respectuosa co patrimonio.  

As situacións son concretas e únicas, coas súas propias esixencias e particularidades, polo que hai 
que estudar apropiadamente cada actuación concreta pola singularidade que ofrece.  

As leis de Patrimonio Histórico e Cultural, estatal e autonómica, e as Cartas de Restauración 
Arquitectónica, desde a de Atenas de 1931  ata a máis recente de Cracovia do ano 2000, 
estableceron normas para enfrontarse con rigor a actuacións de rehabilitación no patrimonio, de 
maneira que as formulacións nestes supostos non son xerais, senón que responden máis ao 
particular que ao xenérico, polo que debe entenderse isto no senso de que malia que debemos 
chegar a cada obra coa maior información previa posible, será o coñecemento profundo da obra 
concreta o que nos permitirá a actuación mais axustada e razoable.  

As edificacións que constitúen o ámbito poden non ter en si mesmas un valor arquitectónico especial, 
pero deben ser salvagardadas como elementos do conxunto polas súas características dimensionais, 
técnicas, espaciais, decorativas e cromáticas, insubstituíbles na unidade orgánica da vila e na 
configuración e definición da paisaxe.  

Como principios xerais das actuacións de rehabilitación pódense citar os que seguen:  

1. Sobre as características da edificación, materiais e sistemas construtivos:  

Mantemento da estrutura urbana e arquitectónica do conxunto histórico e as características xerais do 
ambiente e da silueta paisaxística, evitando na medida do posible as modificacións de aliñacións, 
alteracións da edificabilidade, etc. Con respecto á intervención no parcelario, coidarase a 
conservación do parcelario, tentando evitar a agregación de inmobles de forma que sexa intervención 
abrangue dúas ou máis edificacións, contemplará a conservación dos muros divisorios e abriranse 
tan só os ocos necesarios para a comunicación entre os inmobles.  

Respectar as características esenciais do inmoble, mantendo a súa autenticidade e integridade, 
conservando na medida do posible o número de vivendas por planta, a organización funcional da 
vivenda, a posición e trazado de patios, escaleiras e a súa relación co exterior. Só se admitirá a 
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variación desta en casos nos que se argumente de forma absolutamente convincente a necesidade 
de realizala.  

Conservar a forma da edificación mediante a mínima intervención na estrutura, volume, materiais e 
técnicas construtivas, cor, etc. Tentaranse suprimir os elementos engadidos desafortunadamente en 
intervencións anteriores.  

En edificacións tradicionais, sempre se considerarán como elementos descontextualizados que se 
evitarán empregar:  

− As persianas, que deberán ser substituídas por contraventás ou elementos similares.  

− O encintado, deixando a pedra vista en obras de fábrica de cachotería que orixinalmente se 
construíron para ir revocadas.  

− As carpinterías exteriores de aluminio.  

− Os canles de aluminio e PVC especialmente aqueles con seccións que pretenden imitar 
molduras.  

As actuacións de rehabilitación conforman unha ocasión única de estimular o coñecemento e uso dos 
materiais e sistemas construtivos tradicionais, e dos oficios e técnicas asociadas co patrimonio 
vernáculo. En principio, o sistema estrutural que respecta as características tipolóxicas da 
arquitectura tradicional do núcleo histórico é a de muros de carga de pedra e a estrutura horizontal e 
de cuberta de vigas, pontóns e cerchas de madeira.  

En xeral, e tratándose de edificacións de arquitectura tradicional, non deberían permitirse as 
alteracións da cuberta como:  

− Cambios na orientación das vertentes da cuberta.  

− Cambios non xustificados da pendente.  

− Recuados e prolongacións da cuberta orixinal.  

− Eliminacións ou prolongacións excesivas dos beirís existentes.  

− Cambios no material de cubrición (lousa por tella, tella curva por tella plana e viceversa, etc.).  

Os novos materiais e técnicas construtivas que se inclúan manterán un equilibrio de expresión, 
aparencia, textura, etc., cos materiais e técnicas construtivas da edificación orixinaria.  

Os materiais tradicionais non son contaminantes en ningún momento do seu ciclo de vida; pódense 
reutilizar, reciclar ou diseminar no contorno sen degradalo; non consomen moita enerxía na súa 
produción e non requiren moita enerxía para ser transportados á obra. As técnicas construtivas 
tradicionais son sostibles en si mesmas, pero debemos de camiñar cara ao enriquecemento da 
arquitectura herdada.  

Tamén cumpren os requisitos de sustentabilidade os materiais modernos xurdidos da necesidade de 
alcanzar e mellorar as prestacións dos materiais convencionais sen prexudicar ao ambiente.  

2. Sobre as actuacións rehabilitadoras  

Deberanse considerar tódalas intervencións nas edificacións tradicionais baixo un perfil 
substancialmente conservador. Acometeranse as obras que se consideren imprescindibles sen 
introducir modificacións nas preexistencias innecesarias e tentarase que as actuacións realizadas 
sexan reversibles.  
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Aplicarase a normativa de habitabilidade con flexibilidade confraternizando a funcionalidade da 
actuación co respecto aos valores patrimoniais do inmoble.  

Enténdese por vivenda habitable aquela que non reúna os requisitos de infravivenda (requisitos por 
establecer, algúns dos cales propómolos a continuación). Non cabería, polo tanto, cualificar como 
rehabilitación de calidade a que non garanta que, unha vez rematadas as obras, a vivenda non 
resulte habitable por, entre outras cousas:  

− Carecer de cociña.  

− Carecer de baño ou aseo.  

− Non ter garantida a estanquidade fronte á auga proveniente da chuvia e/ou o terreo, e o 
vento.  

− Carecer de ventilación axeitada polo menos en cociña, baño, salón e un dormitorio.  

− Garantir un mínimo de illamento térmico.  

− Carecer de instalación de auga fría e quente.  

− Carecer de instalación de electricidade.  

− Carecer de instalación de saneamento cun sistema mínimo de depuración no caso de que 
non estea conectada á rede municipal.  

Respectarase e salvagardarase a autenticidade dos elementos construtivos, elixindo operacións 
rehabilitadoras antes que substitutorias. As substitucións e as posibles integracións deberán ser 
sempre distinguibles dos elementos orixinais, diferenciando os materiais e as novas técnicas 
empregadas.  

Soamente se substituirán elementos construtivos ou estruturais existentes cando a súa función estea 
esgotada, e a substitución producirase con elementos análogos aos existentes conservando a 
tipoloxía; esta situación será debidamente xustificada e documentada.  

O remate das edificacións inacabadas, é dicir que nunca foron vivendas rematadas, non debe 
considerarse como unha actuación de rehabilitación. Trátase dunha obra nova.  

En rehabilitación, as ampliacións das edificacións existentes levaranse a cabo conservando sempre o 
volume da edificación orixinal, diferenciando a parte nova da parte antiga. 

 

Os usos establecidos como permitidos no PEPR, e a súa regulación, son os seguintes:  

N.º Uso Categoría Descrición 

01 Vivenda 1ª Unifamiliar 
01 Vivenda 2ª Plurifamiliar ou colectiva 
02 Industrial 1ª Obradoiro familiar e/ou obradoiro artesanal, compatible coa 

vivenda no mesmo continente edificatorio.  
02 Industrial 2ª Actividades industriais e artesanais compatibles coas zonas 

residenciais. Pequena industria.  
03 Comercial 1ª Locais comerciais en planta baixa e soto ou semisoto 

compatibles co uso de vivenda.  
03 Comercial 2ª Edificios dedicados a actividades comerciais con exclusividade 

ou que ocupe este uso máis do 60% da superficie edificada 
total. 
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04 Administrativo 
e oficinas 

1ª Oficinas e despachos profesionais anexos á vivenda do titular, 
ou en plantas baixas, altas ou áticos de edificios, sen superar o 
60% da superficie edificada total destes.  

04 Administrativo 
e oficinas 

2ª Oficinas oficiais e oficinas privadas en edificios destinados a 
este uso exclusivamente, ou con máis do 60% da superficie total 
dedicada a ese fin.  

05 Hoteleiro Única Instalacións para o aloxamento temporal con independencia do 
número de camas e da superficie construída.  

06 Garaxe- 
Aparcadoiro 

1ª Garaxes para o uso do edificio (vivenda ou negocio) no que 
estean situados e que, polo tanto, non constitúen –de seu- un 
negocio, senón un uso particular. Estarán situados na planta 
baixa, sotos ou  semisotos do edificio, ou en local anexo a este. 
A súa superficie non poderá exceder da correspondente a dúas 
(2) prazas por vivenda ou 100 m2 construídos. 

06 Garaxe- 
aparcadoiro 

2ª Garaxes para uso público con carácter de negocio. Poden 
situarse en edificio exclusivo ou nas plantas baixas, sotos e 
semisotos da edificación.  

07 Sanitario-
asistencial 

Única Corresponde aos edificios e locais dedicados á atención e/ou 
aloxamento de enfermos e accidentados, tales coma clínicas, 
dispensarios, centros de saúde, etc.; tamén a aqueles que 
poidan dar asilo e servizos de atención á poboación 
desprotexida: nenos, vellos, diminuídos, probes, etc., 
incluíndose neste uso as garderías e xardíns de infancia. 

08 Docente Única Corresponde ás actividades formativas de ensino e as 
complementarias con eles relacionadas. 

09 Socio-cultural 
e Recreativo 

1ª Establecementos de hostalería en xeral, así como os dedicados 
a espectáculos públicos e actividades recreativas compatibles 
coa vivenda, con capacidade non maior de 150 persoas e 
superficie ≤ 250 m2. 

09 Socio-cultural 
e Recreativo 

2ª Establecementos de hostalería en xeral, así como os dedicados 
a espectáculos públicos e actividades recreativas compatibles 
coa vivenda, con capacidade maior de 150 persoas e superficie 
> 250 m2. 

10 Deportivo Única Corresponde aos espazos e locais dedicados ao exercicio, 
exhibición e/ou ensino da cultura física e do deporte. 

11 Relixioso Única Corresponde aos locais e edificios dedicados ao culto de 
calquera relixión.  

12 Almacén Única Corresponde aos espazos dedicados á garda, conservación e 
distribución de produtos naturais, materias primas ou artigos 
manufacturados sen servizo directo ao público, compatibles coa 
vivenda e coas zonas residenciais. 

13 Servizos 
xerais 

Única Corresponde aos edificios, locais e/ou parcelas dedicadas aos 
servizos xerais de infraestrutura: auga, saneamento, 
electricidade, telecomunicacións e outros de similares 
características.  

 

5.5. CRITERIOS EMPREGADOS PARA A DELIMITACIÓN DA ÁR EA DE REHABILITACIÓN E 
DA ORDE DE PRIORIDADES PARA A SÚA EXECUCIÓN, CON ME NCIÓN ESPECIAL AS 
CONSTRUCIÓNS RUINOSAS 

Trataremos coma Área de Rehabilitación Integrada a totalidade do conxunto da zona histórica de 
Xunqueira de Ambía e o seu contorno, para os efectos do disposto no Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación 
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, e no Decreto 18/2014, de 13 de febreiro, polo que 
se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se 
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dan directrices para o desenvolvemento do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a 
rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

En coherencia cos obxectivos de protección que inspiran este plan especial, o Concello fomentará a 
rehabilitación dos inmobles incluídos na área de rehabilitación integrada constituída polo seu ámbito 
de aplicación, mediante o outorgamento de axudas e a prestación da asistencia técnica e xurídica 
precisa.  Estas axudas regularanse nunha ordenanza municipal específica e poderán articularse coas 
que poidan obterse en aplicación das lexislacións estatal e autonómica vixente na materia.  

A creación e desenvolvemento da Área de Rehabilitación Integral ten por obxecto a coordinación das 
actuacións das Administracións Públicas e o fomento da iniciativa privada, có obxecto de recuperar a 
funcionalidade do núcleo, mediante actuacións integradas nos ámbitos socioeconómico, educativo e 
cultural, dotacional, medioambiental e de utilización de enerxías renovables, de mellora da 
habitabilidade e accesibilidade do entorno urbano e das vivendas e edificios incluídos no área.  

En canto a prioridade de execución das obras de rehabilitación, deberán dirixirse en primeiro lugar 
aos edificios de maior valor arquitectónico e con maior grado de deterioro, con especial atención aos 
que se atopan en estado de ruína ou poderían chegar a él de non actuarse axeitadamente sobre eles. 

5.6. DESCRIPCIÓN E ANÁLISE DO SISTEMA DE XESTIÓN PR OPOSTO 

Ao tempo que foi medrando o interese social pola conservación do legado histórico-artístico en toda 
Europa foron aparecendo e evolucionando as distintas normativas coas que as administracións 
pretenderon regular e xestionar a devandita conservación dunha maneira cada vez máis racional. 

De acordo cos obxectivos xerais fixados na presente Memoria Xustificativa do PEPR, preténdese 
unha ordenación que encara a rehabilitación integral desta peza urbana, así como, a posta en valor 
do seus elementos máis significativos. Polo tanto, o Plan non se pode limitar a unha defensa pasiva 
do ámbito, este formúlase cunha disposición e dimensión dinámica cunha clara vocación de 
intervención na realidade a ordenar, sendo un instrumento que se propón e ten como finalidade a 
transformación da realidade actual, de cara a reintegrar tanto o parque de edificios deteriorados como 
as condicións do espazo urbano, as infraestruturas, as dotacións equipamentais e os espazos libres e 
zonas verdes. 

Aínda que polas características do ámbito, a intervención nunha parte considerable do patrimonio que 
contén haberá de ser asumida polos propietarios do mesmo, deberán ser as Administracións 
Públicas, cos seus investimentos, as que terán que empuxar e dinamizar o proceso rehabilitador, 
abordando as intervencións no espazo público e encargándose, no seu caso, directamente da 
execución completa da rehabilitación de inmobles, no caso de incumprimento do deber der rehabilitar 
ou edificar dos propietarios, ou de axudar á subvención da rehabilitación do parque privado por medio 
dalgún instrumento en vigor no momento de posta en marcha do Plan ou que se lexisle 
posteriormente a este. 

A Administración Municipal deberá crear as condicións que desencadeen o proceso da rehabilitación 
privada, mediante os procedementos de natureza fiscal e financeira, de axudas nos procesos 
técnicos e burocráticos, etc…, máis tamén deberá inverter directamente no proceso de rehabilitación 
do parque edificatorio. 

O cumprimento dos obxectivos fixados conseguiranse co financiamento de actuacións de 
rehabilitación con ámbalas dúas liñas de actuación, nas que tamén se implicarán outras 
Administracións, como son, a Autonómica (IGVS, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
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Infraestruturas, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de Traballo 
e Benestar, Consellería de Economía e Industria e Consellería de Facenda) e a Estatal (Ministerio de 
Fomento, Ministerio de Educación, Cultura e Deportes, Ministerio de Enerxía e Turismo, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade) e 
coa implicación doutras entidades públicas e privadas, como poden ser as entidades financeiras. 

No Programa de Actuacións distínguese entre as seguintes liñas, con este orden de prioridade: 

_ Adquisición de edificacións e/ou terreos  

_ Redacción de Planeamento e Proxectos 

_ Actuacións de Urbanización 

_ Actuacións de Rehabilitación 

5.7. ESTUDIO DA ADECUACIÓN ENTRE OS RECURSOS ECONÓM ICO-FINANCIEIROS 
EXISTENTES E O VOLUME DE INVERSIÓN NECESARIA PARA A  EXECUCIÓN DO 
PLAN 

O desenrolo sustentable asúmese no Principio 3º da Declaración de Río (1992): “Satisfacer as 
necesidades das xeracións presentes sen comprometer as posibilidades das do futuro para atender 
as súas propias necesidades”. 

 
O ámbito do desenrolo sustentable resúmese en tres partes conceptuais: 

- ambiental: protección e promoción do medio ambiente. 

- económica: mantemento ou mellora dos niveis de benestar económico e calidade de vida. 

- social: loita contra os problemas de desigualdade económica e social. 

As novas determinacións urbanísticas serán capaces de internalizar todos os custes a que a nova 
cidade requira en forma de infraestruturas e dotacións, así como en proporción suficiente de vivenda 
protexida. 

Os tres axentes financeiros do procedo produtivo de recuperación da cidade (propietarios, promotores 
e Concello (Administracións)) participarán do produto en función do que aportan, ao mesmo. 

No programa de actuacións distínguense catro liñas de actuación, o custo destas liñas de actuación 
expresase no Estudo Económico Financeiro. Este non se limita a calcular os custos da rehabilitación 
senón que apunta ás fontes de financiamento, cunha aproximación realista á distribución dos custos 
entre o sector privado e o público, e, dentro deste, entre cada administración. 
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6. MEMORIA XUSTIFICATIVA GRÁFICA 

6.1. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

nº título follas escala formato 

P_O01 ZONAS DE ORDENANZA E ÁREAS DE XESTIÓN 1 1:2.000 A3 

P_O02 PLANTA XERAL   4 1:750 A3 
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[ C ] ANEXO 1: DECISIÓN DE NON 
SOMETEMENTO DO PLAN ESPECIAL A 

AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA 
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OFICIO: DECISIÓN DE NON SOMETEMENTO A AVALIACIÓN AM BIENTAL ESTRATÉXICA 
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INFORME AUGAS DE GALICIA 
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INFORME INSTITUTO DE ESTUDIOS DO TERRITORIO 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

   CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA                                     ZONA HISTÓRICA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA E O SEU CONTORNO  

 MEMORIA XUSTIFICATIVA 

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                          DOC APROBACIÓN INICIAL – XULLO 2014                                                                                                                                                      91 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

   CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA                                     ZONA HISTÓRICA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA E O SEU CONTORNO  

 MEMORIA XUSTIFICATIVA 

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                          DOC APROBACIÓN INICIAL – XULLO 2014                                                                                                                                                      92 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

   CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA                                     ZONA HISTÓRICA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA E O SEU CONTORNO  

 MEMORIA XUSTIFICATIVA 

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                          DOC APROBACIÓN INICIAL – XULLO 2014                                                                                                                                                      93 

 

[ D ] ANEXO 2: RELACIÓN DE PERSOAS 
PROPIETARIAS DOS TERREOS 

AFECTADOS (TITULARES CATASTRAIS) 
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nº FICHA PE REFERENCIA CATASTRAL TITULARIDADE CATASTRAL 

EDIFICACIÓN 

ED_001 4534709PG0743S0001JA GONZÁLEZ PRIETO CELERINA 

ED_002 4534708PG0743S0001IA DOMARCO CONDE MARÍA LUÍSA (USUFRUTO) 

ED_003 4534707PG0743S0001XA GUEDE SANTALICES JORGE (E OUTROS) 

ED_004 4534706PG0743S0001DA DIOCESE DE OURENSE 

ED_005 4534705PG0743S0001RA RODRÍGUEZ MÁRMOL MARÍA DEL CARMEN (E OUTROS) 

ED_006 

  
4434907PG0743S0001GA RIVAS LEDO JUAN MARÍA E TABOADA CID EDELMIRA 

(HERDEIROS DE) 

4434907PG0743S0002HS RIVAS LEDO JUAN MARÍA E TABOADA CID EDELMIRA 
(HERDEIROS DE) 

ED_007 

  

4434906PG0743S0001YA CID MEIRE PILAR 

4434906PG0743S0002US  CID PRIETO ESPERANZA (HERDEIROS DE) 

4434906PG0743S0003ID  CID PRIETO ESPERANZA (HERDEIROS DE) 

ED_008 
  
 

4434905PG0743S0001BA  CID CID ISABEL 

4434905PG0743S0002ZS TABOADA CID CARMEN (HERDEIROS DE) 

4434905PG0743S0003XD TABOADA CID CARMEN (HERDEIROS DE) 

ED_009 
 

4434904PG0743S0001AA RIVAS FERNÁNDEZ JOSÉ 

4434904PG0743S0002SS  CONDE CID CRISTALINA 

ED_010 4434903PG0743S0001WA   ESTEVEZ RIVERA M TERESA E ESTEVEZ RIVERA 
TEODORO 

ED_011 4434902PG0743S0001HA  MARTÍNEZ PATO CARMEN 

ED_012 4434901PG0743S0001UA PÉREZ NIETO JOSÉ RAMÓN (E OUTROS) 

ED_013 4435707PG0743N0001SE CID CID GLORIA (E IRMÁ) 

ED_014 4435708PG0743N0001ZE PÉREZ COLEMAN PÉREZ MATILDE (E OUTROS) 

ED_015 4435709PG0743N0001UE SANTA-CRUZ GURRIARAN TOMAS  

ED_016 4435710PG0743N0001SE PUGA MARTÍNEZ JULIA (HERDEIROS DE) 

ED_017 
 
  
  

4435723PG0743S0001PA RODRÍGUEZ ARAUJO PERFECTA (HERDEIROS DE) 

4435723PG0743S0002AS CONDE PUGA MARÍA CELIA  

4435723PG0743S0003SD RODRÍGUEZ ARAUJO PERFECTA (HERDEIROS DE) 

4435723PG0743S0004DF PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

ED_018 
 

4435722PG0743S0001QA LLAMAS ÁLVAREZ MARTA MARÍA 

4435722PG0743S0002WS LLAMAS ÁLVAREZ MARTA MARÍA 

ED_019 4534402PG0743S0001AA LLOVES ÁLVAREZ MONTSERRAT 

ED_020 
 
  
  
 

4534401PG0743S0001WA DACOSTA COELLO CARMEN  

4534401PG0743S0002ES ESTEVEZ RODRÍGUEZ ARTURO (HERDEIROS DE) 

4534401PG0743S0003RD ESTEVEZ RODRÍGUEZ ARTURO (HERDEIROS DE) 

4534401PG0743S0004TF COELLO MELÓN ELISA (HERDEIROS DE) 

4534401PG0743S0005YG ESTEVEZ RODRÍGUEZ ARTURO (HERDEIROS DE) 

ED_021 
 

4534406PG0743S0001QA RIVAS BALBOA MILAGROS (HERDEIROS DE) 

4534406PG0743S0002WS RIVAS BALBOA MILAGROS (HERDEIROS DE) 

ED_022 4534407PG0743S0001PA MANGANA CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

ED_023 4534408PG0743S0001LA DOMÍNGUEZ PÉREZ CONCEPCIÓN  

ED_024 
  
 
  
  
  
  

4534409PG0743N0001TE SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

4534409PG0743N0002YR SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

4534409PG0743N0003UT SAIZ DIEZ ÁNGEL E BARRIO ARAUJO GRACIA OTILIA  

4534409PG0743N0004IY SAIZ BARRIO ÁNGEL E OTERO ALONSO JOSEFA 

4534409PG0743N0005OU MANGANA CID ANTONIO (HERDEIROS DE) E RIVAS 
CONDE ERMITAS (HERDEIROS DE) 
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4534409PG0743N0006PI MANGANA CID ANTONIO (HERDEIROS DE) E RIVAS 
CONDE ERMITAS (HERDEIROS DE) 

4534409PG0743N0007AO SAIZ BARRIO ÁNGEL E OTERO ALONSO JOSEFA 

4534409PG0743N0008SP SAIZ DIEZ ÁNGEL E BARRIO ARAUJO GRACIA OTILIA  

4534409PG0743N0009DA SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

ED_025 
 

4534710PG0743S0001XA PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

4534710PG0743S0002MS PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

ED_026 4534711PG0743S0001IA BALAGUER SÁNCHEZ ARJONA ÁNGELES 

ED_027 4634201PG0743S0001OA CONDE BARRIO JESUSA (HERDEIROS DE) 

ED_028 
  
 
  
  
  

  

4634801PG0743S0001PA PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

4634801PG0743S0002AS CONDE GAVILANES GUILLERMINA 

4634801PG0743S0003SD PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

4634801PG0743S0004DF CONDE GAVILANES GUILLERMINA 

4634801PG0743S0005FG MACHIN LAMAS ANIBAL GUSTAVO (HERDEIROS DE) 

4634801PG0743S0006GH RIVAS CONDE FILEMON 

4634801PG0743S0007HJ CONDE GAVILANES GUILLERMINA 

ED_029 4634802PG0743S0001LA RIVAS PENIN CAMILO E CONDE MANGANA BERNARDINA 

ED_030 4534714PG0743S0001SA GONZÁLEZ PÉREZ VICTORIA 

ED_031 4534713PG0743S0001EA GONZÁLEZ PÉREZ VICTORIA 

ED_032 4534716PG0743S0001UA FERNÁNDEZ SALGADO MARÍA AVELINA 

ED_033 4633606PG0743S0001LA CARBALLO LAMA FRANCISCO (HERDEIROS DE) 

ED_034 4633601PG0743S0001BA VILA CID GUSTAVO E RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MARÍA 
TERESA 

ED_035 4634713PG0743S0001KA TESOURO LEMOS ADOLFO (E OUTROS) 

ED_036 4633603PG0743S0001GA LEDO GONZÁLEZ SANTIAGO E LEDO GONZÁLEZ 
MANUEL 

ED_037 4634710PG0743S0001FA CID CID GLORIA (E IRMÁ) 

ED_038 4634709PG0743S0001OA IGLESIAS CONDE DOLORES 

ED_039 4634711PG0743S0001MA LÓPEZ ARRIBAS AURELIO (HERDEIROS DE) 

ED_040 4634712PG0743S0001OA DOMARCO CONDE MARÍA LUÍSA  

ED_041 4633602PG0743S0001YA GUERRA GIANZO MARÍA ISABEL 

ED_042 4634715PG0743S0001DA CONDE GAVILANES BERNARDINO (HERDEIROS DE) 

ED_043 4634716PG0743S0001XA GOMEZ CALLO BERNARDO (HERDEIROS DE) 

ED_044 4634717PG0743S0001IA CONDE RAMÓN 

ED_045 
 

4634718PG0743S0001JA CONDE GAVILANES MILAGROS 

4634719PG0743S0001EA ¿? 

ED_046 4634701PG0743S0001YA CONDE IGLESIAS JOSÉ ANTONIO (E IRMÁNS) 

ED_047 4634702PG0743S0001GA IGLESIAS CAMILO (HERDEIROS DE) 

ED_048 4634703PG0743S0001QA CONDE GAVILANES BERNARDINO (HERDEIROS DE) 

ED_049 4634704PG0743S0001PA DELGADO VÁZQUEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

ED_050 4634705PG0743S0001LA GUEDE ASUNCIÓN 

ED_051 4634706PG0743S0001TA GUEDE ASUNCIÓN 

ED_052 4634707PG0743S0001FA GUEDE ESTHER 

ED_053 4634708PG0743S0001MA QUINTAS BLANCO MIGUEL E VILA CID MARÍA ISABEL 

ED_054 
 

32037A008006340000FQ PÉREZ PUGA GIL E RAMOS MIELGO CARMEN 

32037A008006340001GW PÉREZ PUGA GIL E RAMOS MIELGO CARMEN 

ED_055 4634205PG0743S0001XA CONDE CONDE JOSÉ 

ED_056 4634204PG0743S0001DA RODRÍGUEZ RIVERA MANUEL 

ED_057 SEN REF. CATASTRAL  
ED_058 32037A008006360000FL EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 

ED_059 4634202PG0743S0001KA CID BABARRO ELADI 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

   CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA                                     ZONA HISTÓRICA DE XUNQUEIRA DE AMBÍA E O SEU CONTORNO  

 MEMORIA XUSTIFICATIVA 

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                          DOC APROBACIÓN INICIAL – XULLO 2014                                                                                                                                                      97 

ED_060 4534417PG0743S0001RA FERNÁNDEZ SALGADO ARTURO  

ED_061 4534416PG0743S0001KA  LEMOS MALVAR DELMIRA (E IRMÁNS) 

ED_062 4534415PG0743N0001OE LEDO SÁNCHEZ ENCARNACIÓN  

ED_063 4535609PG0743N0001KE BORRAJO GRANDE ESTEBAN E LAGE FERNÁNDEZ 
MARÍA 

ED_064 4535608PG0743N0001OE RIVERA MENOR ANTONIO (E OUTROS) 

ED_065 4535607PG0743N0001ME BARRIO CONDE BENITA 

ED_066 
 
 
 

4535605PG0743N0001TE CONDE TABOADA RICARDO E PARADA GONZÁLEZ 
FLORES 

4535605PG0743N0002YR CONDE TABOADA RICARDO 

4535605PG0743N0003UT CONDE TABOADA RICARDO E PARADA GONZÁLEZ 
FLORES 

ED_067 4535604PG0743N0001LE CID VISPO HERMINIO 

ED_068 4535603PG0743N0001PE LAMAS ANIBAL (HERDEIROS DE) 

ED_069 4535610PG0743N0001ME CID BORRAJO MANUEL (HERDEIROS DE) 

ED_070 4535601PG0743N0001GE EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 

ED_071 4535602PG0743N0001QE RODRÍGUEZ FABELLO JOSÉ MANUEL 

ED_072 4535606PG0743N0001FE CID RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL 

ED_073 4535501PG0743N0001AE RIVAS CONDE ASUNCIÓN (HERDEIROS DE) 

ED_074 32037A008000830000FU RIVAS CONDE JOSÉ (HERDEIROS DE) 

ED_075 32037A008006400001GY EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003  

ED_076 4535901PG0743N0001RE BARROS MEIRE GUILLERMO (HERDEIROS DE) 

ED_077 4435715PG0743N0001AE FERNÁNDEZ DIZ BENIGNO  

ED_078 4435739PG0743S0001SA LEMOS CASAS CARMEN 

ED_079 4435716PG0743N0001BE LEMOS CASAS CARMEN 

ED_080 4435717PG0743N0001YE FERNÁNDEZ DIZ MARÍA ANGUSTIAS (HERDEIROS DE) 

ED_081 4435718PG0743N0001GE FERREIRO PÉREZ JORGE ALBERTO (HERDEIROS DE) 

ED_082 4435720PG0743N0001YE CID PRIETO CAMILO 

ED_083 4435721PG0743N0001GE CID BORRAJO MANUEL (HERDEIROS DE) 

ED_084 4534403PG0743S0001BA QUINTAS TESOURO CAMILO 

ED_085 4534404PG0743S0001YA GARCÍA GARCÍA JESÚS E NIETO CONDE FRANCISCA  

ED_086 4534405PG0743S0001GA RIVAS BARROS CELSO  

ED_087 4534410PG0743S0001PA SAIZ BARRIO ÁNGEL  

ED_088 4534411PG0743S0001LA MENO FERNÁNDEZ DAVID E CID TABOADA MARÍA JOSÉ 

ED_089 4534412PG0743N0001TE MANGANA CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

ED_090 4534413PG0743S0001FA CONDE GAVILANES ÁNGEL  

ED_091 4534414PG0743S0001MA LEDO SÁNCHEZ ENCARNACIÓN  

ED_092 4534418PG0743S0001DA CONDE LEDO MARÍA ISABEL E CONDE LEDO ÁNGELA  

ED_093 4534419PG0743N0001XE LEDO SÁNCHEZ CAMILO (HERDEIROS DE) 

ED_094 4435714PG0743N0001WE LEMOS MALVAR DELMIRA (E IRMÁNS) 

ED_095 4535902PG0743N0001DE QUINTAS CID JESÚS (HERDEIROS DE) 

ED_096 4435713PG0743N0001HE IGLESIAS CONDE CAMILO  

ED_097 4435712PG0743N0001UE NOGUEIRAS RIVERO ANTONIO  

ED_098 4435711PG0743N0001ZE CONDE RIVERA JUAN MARÍA (E 1 MAIS) 

ED_099 4435414PG0743N0001DE DIZ VILA RAMÓN  

ED_100 
 

4435412PG0743N0001KE CONDE TABOADA MARINA E GUEDE GOMEZ LEONCIO  

4435412PG0743N0002LR CONDE TABOADA MARINA E GUEDE GOMEZ LEONCIO  

ED_101 4435411PG0743N0001OE QUINTAS VIDUEIRA ERIKA  

ED_102 4435410PG0743N0001ME ESTEVEZ ÁLVAREZ JULIA E ESTEVEZ ÁLVAREZ 
ANTONIO  

ED_103 4435409PG0743N0001KE MÉNDEZ DOPAZO MERCEDES  

ED_104 4435408PG0743N0001OE IGLESIAS CID JOSÉ MANUEL  
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ED_105 4435703PG0743N0001XE GUEDE SANTALICES JORGE  

ED_106 4435702PG0743N0001DE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ IRIA CELTIA  

ED_107 4435701PG0743N0001RE GUEDE SANTALICES JORGE  

ED_108 4435738PG0743S0001EA CONDE RIVERA CESÁREO (HERDEIROS DE) 

ED_109 4435735PG0743N0001XE BORRAJO DEVESA MANUEL (HERDEIROS DE) 

ED_110 4435734PG0743N0001DE DACAL DEVESA CARMEN  

ED_111 4435733PG0743N0001RE GUEDE REGUEIRO CLARA ROSA (HERDEIROS DE) 

ED_112 4435732PG0743N0001KE DACAL DEVESA CARMEN  

ED_113 
 
 
  

4435724PG0743S0001LA GUEDE REGUEIRO CLARA ROSA (HERDEIROS DE) 

4435724PG0743S0002BS GUEDE REGUEIRO CLARA ROSA (HERDEIROS DE) 

4435724PG0743S0003ZD GUEDE REGUEIRO CLARA ROSA (HERDEIROS DE) 

4435724PG0743S0004XF GUEDE REGUEIRO CLARA ROSA (HERDEIROS DE) 

ED_114 4435725PG0743S0001TA DACAL DEVESA CARMEN  

ED_115 4435726PG0743S0001FA GUEDE SANTALICES JORGE E JARDÓN VÁZQUEZ 
MARÍA PILAR ANA ANTONI  

ED_116 4435728PG0743N0001OE CID CRISATALINA (HERDEIROS DE) 

ED_117 4435729PG0743N0001KE RIVERA MENOR ANTONIO E OUTROS 

ED_118 
 
  

4435730PG0743N0001ME DOMÍNGUEZ PÉREZ CONCEPCIÓN  

4435730PG0743N0002QR LAMAS RIVERA CATALINA (HERDEIROS DE) 

4435730PG0743N0003WT LAMAS RIVERA CATALINA (HERDEIROS DE) 

ED_119 
4435415PG0743N0001XE CABO FORMOSO LUCIANO (HERDEIROS DE) 

4435415PG0743N0002MR CABO FORMOSO LUCIANO (HERDEIROS DE) 

ED_120 4435416PG0743N0001IE VILA FERNÁNDEZ GUSTAVO  

ED_121 4435407PG0743N0001ME CONDE CONDE CARMEN  

ED_122 4435406PG0743N0001FE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MARÍA E GONZÁLEZ PÉREZ 
RAMÓN (HERDEIROS DE) 

ED_123 4435417PG0743N0001JE PULIDO FIDALGO JORGE E LAMAS CONDE ELENA  

ED_124 
 

4435405PG0743N0001TE CONDE CONDE ANTONIO  

4435405PG0743N0002YR CONDE CONDE ANTONIO  

ED_125 4435418PG0743N0001EE LEDO SÁNCHEZ ELISA (HERDEIROS DE) 

ED_126 4435419PG0743N0001SE MANGANA CID MANUEL (HERDEIROS DE) 

ED_127 4435420PG0743N0001JE DEVESA LEDO LUÍS  

ED_128 4435421PG0743N0001EE DEVESA LEDO MANUEL E CID CONDE CARMEN  

ED_129 
  
 
 

4435401PG0743N0001GE DEVESA LEDO MARÍA ÁNGELES E VILA CID DAVID 
(HERDEIROS DE) 

4435401PG0743N0002HR DEVESA LEDO MARÍA ÁNGELES E VILA CID DAVID 
(HERDEIROS DE) 

4435401PG0743N0003JT DEVESA LEDO MARÍA ÁNGELES E VILA CID DAVID 
(HERDEIROS DE) 

ED_130 
 
 
 
  
 

4335508PG0743N0001ZE GARCÍA CASESMEIRO JUAN E GAVILANES COELLO 
MARÍA  

4335508PG0743N0002XR GARCÍA CASESMEIRO JUAN E GAVILANES COELLO 
MARÍA  

4335508PG0743N0003MT GARCÍA CASESMEIRO JUAN E GAVILANES COELLO 
MARÍA  

4335508PG0743N0004QY GARCÍA CASESMEIRO JUAN E GAVILANES COELLO 
MARÍA  

ED_131 4335507PG0743N0001SE MANGANA CID JOSÉ (HERDEIROS DE) 

ED_132 4335506PG0743N0001EE RIVAS CONDE CELSA  

ED_133 4335505PG0743N0001JE CONDE PÉREZ ABEL (HERDEIROS DE) 

ED_134 
 

4335510PG0743N0001SE BARROS BORRAJO JOSÉ ANTONIO 

4335510PG0743N0002DR BARROS BORRAJO JOSÉ ANTONIO 

ED_135 4335511PG0743N0001ZE MANGANA CID FRANCISCO (HERDEIROS DE) 

ED_136 4335512PG0743N0001UE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

ED_137 4335513PG0743N0001HE PAZOS HUETE LUÍS SERGIO 
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 4335513PG0743N0002JR PAZOS HUETE LUÍS SERGIO 

ED_138 4335514PG0743N0001WE CID DEVESA SALUD ISOLINA (HERDEIROS DE) 

ED_139 4335519PG0743N0001QE CID DEVESA ESPIRITU 

ED_140 
 

4335515PG0743N0001AE NIETO CID MARÍA DEL MAR 

4335515PG0743N0002SR  CID DEVESA JULIA 

ED_141 4335504PG0743N0001IE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

ED_142 4335503PG0743N0001XE BARROS ESTEVEZ ADOLFO 

ED_143 4335502PG0743N0001DE BARROS MARTÍNEZ ASUNCIÓN M  

ED_144 4335517PG0743N0001YE GONZÁLEZ CONDE JOSÉ  

ED_145 4335501PG0743N0001RE QUINTAS MANGANA JESUSA  

ED_146 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  

4335901PG0743N0001BE ARTEAGA QUIROGA SENÉN E GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
AURORA 

4335901PG0743N0002ZR CONDE CID MERCEDES E GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JOSÉ 
(HERDEIROS DE) 

4335901PG0743N0003XT SEARA VILA MANUEL 

4335901PG0743N0004MY SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

4335901PG0743N0005QU CID LEDO CARLOS E QUINTAS SALGADO MARÍA 
EOLANDA 

4335901PG0743N0006WI CID LEDO CARLOS E QUINTAS SALGADO MARÍA 
EOLANDA 

4335901PG0743N0007EO CID LEDO CARLOS E QUINTAS SALGADO MARÍA 
EOLANDA 

4335901PG0743N0008RP PÉREZ VILA RICARDO E SEARA QUINTAS MONSERRAT 

4335901PG0743N0009TA BLANCO QUINTANA FLORA E NOGUEIRAS QUINTAS 
FRANCISCO JAVIER 

4335901PG0743N0010EO DEVESA LEDO CAMILO 

4335901PG0743N0011RP LEDO LEDO MARÍA ESTHER E CONDE RODRÍGUEZ 
FRANCISCO 

4335901PG0743N0012TA ÁLVAREZ ALONSO ALBERTO E PARADA VILANOVA 
MARÍA JOSÉ 

4335901PG0743N0013YS CID LEDO CARLOS E QUINTAS SALGADO MARÍA 
EOLANDA 

4335901PG0743N0014UD CID LEDO CARLOS E QUINTAS SALGADO MARÍA 
EOLANDA 

4335901PG0743N0015IF FERRE O CAVIDO AUGUSTA (E OUTROS) 

4335901PG0743N0016OG GONCALBE CARLOS ALBERTO 

ED_147 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

4335807PG0743N0001QE RIVERA IGLESIAS M CARMEN 

4335807PG0743N0002WR CID ARREGUI CARLOS FRANCISCO E ÁLVAREZ ANTUÑA 
MARÍA PILAR 

4335807PG0743N0003ET CABIDO QUINTAS ANTONIO E MOZO DEL VALLE MARÍA 
MONTSERRAT 

4335807PG0743N0004RY VILA FERNÁNDEZ ARTURO (HERDEIROS DE) 

4335807PG0743N0005TU SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

4335807PG0743N0006YI  SEARA VILA MANUEL E QUINTAS FERNÁNDEZ CARMEN 
LUÍSA  

4335807PG0743N0007UO VILA FERNÁNDEZ ARTURO (HERDEIROS DE) 

4335807PG0743N0008IP CONDE FERNÁNDEZ ALEJANDRO E PROL CRISTOVO 
ANGUSTIAS (HERDEIROS DE) 

4335807PG0743N0009OA SIMÓN RIVERA EVANGELINA 

4335807PG0743N0010UO CID FERNÁNDEZ MARÍA CARMEN 

ED_148 
 
 
 
  
  
  

4335806PG0743N0001GE CABIDO QUINTAS ANTONIO E MOZO DEL VALLE MARÍA 
MONTSERRAT 

4335806PG0743N0002HR PÉREZ MÁRQUEZ JOSÉ LUÍS E GARCÍA DAFONTE 
MARÍA JOSEFA 

4335806PG0743N0003JT PÉREZ MÁRQUEZ JOSÉ LUÍS 

4335806PG0743N0004KY RIVERA IGLESIAS M CARMEN  (E OUTROS) 

4335806PG0743N0005LU CID ARREGUI CARLOS FRANCISCO E ÁLVAREZ ANTUÑA 
MARÍA PILAR 

4335806PG0743N0006BI PÉREZ CONDE JOSÉ (HERDEIROS DE) 
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ED_149 4335805PG0743N0001YE BABARRO BARRIO DARIA 

ED_150 4335804PG0743N0001BE CID CID AMANCIO 

ED_151 4335803PG0743N0001AE FERNÁNDEZ CENDÓN MANUEL 

ED_152 4335802PG0743N0001WE CID CID AMANCIO (E IRMÁNS) 

ED_153 4335801PG0743N0001HE CID CID AMANCIO (E IRMÁNS) 

ED_154 4434201PG0743S0001WA PÉREZ RODRÍGUEZ MARÍA 

ED_155 4434202PG0743S0001AA PÉREZ CONDE JOSÉ (HERDEIROS DE) 

ED_156 4434203PG0743S0001BA GARCÍA CID JOSÉ (HERDEIROS DE) 

ED_157 4434204PG0743N0001YE RODRÍGUEZ DELGADO JAIME (HERDEIROS DE) 

ED_158 4434205PG0743S0001GA RODRÍGUEZ DELGADO JAIME (HERDEIROS DE) 

ED_159 4434206PG0743N0001QE MULTIHIPOTECARIA SL 

ED_160 

  
4434207PG0743N0001PE CONDE CONDE ÁNGEL E RODRÍGUEZ PARADA 

MILAGROS 

4434207PG0743N0002AR  CONDE RIVERA RAMONA (HERDEIROS DE) E CONDE 
RIVERA EDELMIRA (HERDEIROS DE) 

ED_161 
 

4434208PG0743S0001LA MULTIHIPOTECARIA SL 

4434208PG0743S0002BS DOMÍNGUEZ GUEDE RAFAEL 

ED_162 
 

4434211PG0743S0001LA CONDE PÉREZ FAUSTO (HERDEIROS DE) 

4434211PG0743S0002BS CONDE PÉREZ FAUSTO (HERDEIROS DE) 

ED_163 4434212PG0743S0001TA MENO LUCILA (HERDEIROS DE) 

ED_164 4434213PG0743S0001FA PAZ GONZÁLEZ LUÍS CAMILO 

ED_165 
 
  

4434214PG0743S0001MA TABOADA CID DOLORES 

4434214PG0743S0002QS TABOADA CID DOLORES 

4434214PG0743S0003WD TABOADA CID FRANCISCO (E 2) 

ED_166 4434215PG0743S0001OA MANGANA CID MANUEL (HERDEIROS DE) 

ED_167 4434216PG0743S0001KA CID TESOURO SALVADOR (HERDEIROS DE) 

ED_168 4434217PG0743S0001RA BABARRO BARRIO RAFAEL E FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
MARÍA CARMEN 

ED_169 4434218PG0743S0001DA LEDO BOUZAS MARÍA BEATRIZ 

ED_170 4434219PG0743S0001XA CID SAMPEDRO MILAGROS 

ED_171 4434235PG0743S0001BA GONZÁLEZ CONDE MARÍA VIOLETA GONZÁLEZ CONDE 
DARÍO JAVIER 

ED_172 4434222PG0743S0001XA RIVAS LEDO JUAN MARÍA E TABOADA CID EDELMIRA 
(HERDEIROS DE) 

ED_173 4434223PG0743S0001IA TESOURO VILA AURELIO (HERDEIROS DE) 

ED_174 4434224PG0743S0001JA QUINTAS SALGADO JOANA 

ED_175 4434225PG0743S0001EA ESTEVEZ RODRÍGUEZ TERESA (HERDEIROS DE) 

ED_176 4434226PG0743S0001SA GONZÁLEZ PRIETO CELERINA 

ED_177 4434228PG0743S0001UA CONDE CABIDO ROBERTO E ARTEAGA GONZÁLEZ 
AURORA MARÍA 

ED_178 4434231PG0743S0001UA RIVAS LEDO JUAN MARÍA E TABOADA CID EDELMIRA 
(HERDEIROS DE) 

ED_179 32037A010002080000FQ BABARRO BARRIO MARÍA (E IRMÁNS) 
 

SOLOS 
S_01 4534715PG0743S0001ZA GONZÁLEZ PÉREZ VICTORIA 

S_02 4633608PG0743S0001FA CARBALLO CID FRANCISCO E FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
MILAGROS 

S_03 4633607PG0743S0001TA CARBALLO CID FRANCISCO 

S_04 4633604PG0743S0001QA LEDO GONZÁLEZ SANTIAGO E LEDO GONZÁLEZ 
MANUEL 

S_05 4633605PG0743S0001PA FERREIRO JORGE 

S_06 32037A008001050000FI IGLESIAS CONDE DOLORES 

S_07 4634714PG0743N0001RE GOMEZ CALLO BERNARDO (HERDEIROS DE) 

S_08 4634203PG0743S0001RA CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA 
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S_09 32037A008000950000FL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SERGIO OLEGARIO 

S_10 32037A008000960000FT DACOSTA COELLO CARMEN 

S_11 32037A008000970000FF DACOSTA COELLO MARINA (HERDEIROS DE) 

S_12 32037A008000980000FM DACOSTA COELLO CARMEN 

S_13 32037A008006280000FB DACOSTA COELLO CARMEN (E OUTROS) 

S_14 32037A008000990000FO RODRÍGUEZ DACOSTA FRANCISCO LUÍS  

S_15 32037A008000870000FB PUGA MARTÍNEZ MARÍA (HERDEIROS DE) 

S_16 32037A008006350000FP EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 

S_17 32037A008000860000FA NOGUEIRAS RIVERO ANTONIO  

S_18 4435719PG0743N0001QE EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003  

S_19 4435413PG0743N0001RE BORRAJO FERNÁNDEZ JOSÉ AMBROSIO (HERD. DE) 

S_20 4435706PG0743N0001EE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

S_21 4435705PG0743N0001JE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

S_22 4435704PG0743N0001IE TEDRAJO DEVESA MANUEL (HERDEIROS DE) 

S_23 4435737PG0743N0001JE BORRAJO DEVESA MANUEL (HERDEIROS DE) 

S_24 4435736PG0743N0001IE BORRAJO DEVESA MANUEL (HERDEIROS DE) 

S_25 4435404PG0743N0001LE DEVESA LEDO LUÍS  

S_26 4435422PG0743N0001SE DEVESA LEDO MANUEL  

S_27 4435403PG0743N0001PE DEVESA LEDO M DE LOS ÁNGELES  

S_28 4335516PG0743N0001BE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

S_29 4335518PG0743N0001GE GONZÁLEZ CID ANTONIO (HERDEIROS DE) 

S_30 32037A009000310000FA QUINTAS MANGANA JESUSA  

S_31 32037A009090080000FX CAMIÑO PÚBLICO 

S_32 4434209PG0743S0001TA TABOADA CID DOLORES 

S_33 4434210PG0743S0001PA TABOADA CID DOLORES 

S_34 32037A010090210000FO CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA 

S_35 32037A010001970000FE GONZÁLEZ CID FRANCISCO 

S_36 32037A010001980000FS RIVAS LEDO JUAN MARÍA 

S_37 32037A010002140000FT EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 

S_38 4434227PG0743S0001ZA TESOURO VILA AURELIO (HERDEIROS DE) 

S_39 32037A010002130000FL CONDE CABIDO ROBERTO E ARTEAGA GONZÁLEZ 
AURORA MARÍA 

S_40 32037A010002120000FP SANTIAGO JUNQUERA (HERDEIROS DE) 

S_41 4434229PG0743S0001HA ESTEVEZ IGLESIAS M DE LOS ÁNGELES 

S_42 4434230PG0743S0001ZA TABOADA CID EDELMIRA (HERDEIROS DE) 

S_43 32037A010002110000FQ TABOADA CID EDELMIRA (HERDEIROS DE) 

S_44 32037A010002100000FG CID SAMPEDRO JOSÉ LUÍS (E OUTRA) 

S_45 32037A010002090000FP CID BABARRO ELADI 

S_46 32037A010002070000FG SAIZ BARRIO ÁNGEL 

S_47 32037A010002060000FY SAIZ BARRIO ÁNGEL 

S_48 32037A010002060000FY INTEGRADA NA REF. CATASTRAL DA S_47 (pero o 
propietario manifesta que non é del) 

BENS HISTÓRICO-ARTÍSITICOS 

BENS_01A 
4534702PG0743S0001MA CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA (Concello) 

4534702PG0743S0002QS CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA (Concello) 

4534702PG0743S0003WD CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA (Concello) 

BENS_01B 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Casa anexa) 

BENS_01C 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Sala de Exposicións) 

BENS_01D 
4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Escolas Vellas) 

4534717PG0743S0001HA CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA (Escolas Vellas) 
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BENS_01E 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Casa da Pepa) 

BENS_01F 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Claustro) 

BENS_01G 4534703PG0743S0001OA DIOCESE DE OURENSE (Igrexa + Adro) 

BENS_01H 4534704PG0743S0001KA DIOCESE DE OURENSE (Paneira) 

BENS_01I 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Casa Reitoral) 

BENS_01J 4534701PG0743S0001FA DIOCESE DE OURENSE (Pazo Prioral – Celeiro) 

BENS_01K 32037A010008440000FA EN INVESTIGACIÓN, ARTIGO 47 DA LEI 33/2003 (Horta) 

BENS_02 4335601PG0743N0001IE DIOCESE DE OURENSE (Capela de San Roque) 

ESPAZOS E ELEMENTOS URBÁNS PÚBLICOS 
EP001 32037A010007110000FZ   Praza Bispo Carrascosa 

EP002 
32037A010090220000FK 
32037A008090060000FS     

Praza San Rosendo 

EP003 
32037A010090200000FM  
32037A009090080000FX 

Praza Do Campo 

EP004 32037A008090060000FS  Praza San Roque 

EP005 32037A008090060000FS Fonte-Lavadoiro 

EP006 32037A008090020000FX Rúa Capitán Cortes 

EP007 32037A008090030000FI Rúa Colón 

EP008 32037A010090010000FZ  Rúa Pérez Serantes 

EP009 32037A008090030000FI  Rúa Asdrúbal Ferreiro 

EP010 32037A008090060000FS  Rúa Alfonso Meno 

EP011 32037A008090060000FS Rúa San Roque 

EP012 32037A008090060000FS Rúa José Mármol 

EP013 32037A008090060000FS Rúa Fonte Abaixo 

EP014 32037A009090080000FX Rúa Nova 

EP015 32037A009090080000FX Canellón Campo 

EP016 32037A009090030000FM Camiño Duque Ahumada 

EP017 32037A008090060000FS Canellón Colón 

EP018 32037A010090220000FK Canellón Concepción Arenal 

EP019 32037A008090060000FS  Canellón Alfonso Meno 

EP020 32037A008090060000FS  Canella Jorge Alberto Ferreiro 

EP021 32037A008090060000FS Canellón Fonte Abaixo-C 

EP022 32037A008090060000FS Canellón Fonte Abaixo-B 

EP023 32037A008090060000FS Canellón Fonte Abaixo-A 

EP024 32037A010007110000FZ   Leira Do Bosque 
Mª del Carmen Rodríguez Mármol 

 


