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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

001 
Praza San Rosendo, 19 
Praza Bispo Carrascosa, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCIÓN 

 4534709PG0743S0001JA 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Alto Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta sensiblemente rectangular coa fachada principal á Praza San Rosendo cara o norte, outras tres á Praza 
Bispo Carrascosa e medianeira nunha parte da fachada leste. Trátase dunha vivenda apegada unifamiliar e consta de planta 
baixa, primeira, segunda e baixocuberta na zona norte, e soto, baixa, primeira e baixocuberta na sur. Está datada en 1920 
segundo catastro.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas na parte norte e a tres na parte sur. Con canalón e baixantes de aluminio. Sobresae cheminea de 
planta cadrada de fábrica de ladrillo. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro. Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas portas e 
unha ventá, en planta baixa; catro ocos verticais, unha porta balconeira e tres ventás, en planta primeira; e seis ocos 
verticais, ventás, en planta segunda. Ten un balcón en planta primeira con plataforma de formigón e peto de cemento.  
FACHADA OESTE: 
De pedra, presenta unha composición cun pequeno oco horizontal de ventilación, ventá, no soto; seis ocos verticais, dúas 
portas e catro ventás (que foron portas e agora están tapiadas como ventás), en planta baixa; oito ocos verticais, ventás, en 
planta primeira; dous ocos verticais, ventás, en planta segunda; e un oco cadrado no baixocuberta da parte norte.  
FACHADA SUR: 
De pedra, a fachada vista da parte norte, retrasada respecto a fachada, está recuberta con paneis ondulados e ten dúas 
ventás verticais. O resto da fachada, de pedra, ten unha composición con dous pequenos ocos horizontais, ventás, no soto; 
tres ocos verticais, ventás, na planta baixa; seis ocos verticais, ventás, en planta primeira; e un oco vertical, ventá, na 
bufarda do baixocuberta. A bufarda e de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco e ten apegadas antenas de TV. A 
nivel de planta baixa presenta un emparrado de vexetación. 
FACHADA LESTE: 
De pedra, presenta unha composición con dúas portas e unha ventá, no soto; e catro ocos verticais, que no seu día foron 
portas balconeiras e agora están tapiadas como ventás en planta baixa e catro ocos verticais, ventás, en planta primeira. Ten 
unha cheminea metálica apegada na fachada que sae da planta baixa. 
MEDIANEIRA LESTE: 
A parte que sobresae é de pedra con encintado realzado de morteiro e presenta pequenos ocos horizontais. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio de cor marrón. Parte das ventás presentan a caixa da persiana cara o exterior. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604585; Y: 4673453 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos tradicional  
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación dos ocos tradicionais. Substitución do encintado actual por un afundido da cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación do peto de 
cemento do balcón e substitución por unha varanda acorde co plan. Eliminación dos paneis ondulados da fachada sur. Pintado da bufarda dunha cor da gama indicada na normativa do 
PEPR. Eliminación das caixas de persianas cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación das antenas de televisión, da cheminea e dos tendais da fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente.  Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada posterior_Praza Bispo Carrascosa 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

002 
Rúa Asdrúbal Ferreiro, 2 
Praza Bispo Carrascosa, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534708PG0743S0001IA 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta sensiblemente rectangular con dúas fachadas, unha  á Rúa Asdrúbal Ferreiro, cara o norte e unha parte 
cara a oeste, e outra á Praza Bispo Carrascosa . Ten medianeiras nos dous laterais restantes. Destinada a uso comercial 
(ferraxaría). Trátase dunha edificación apegada que conta con planta baixa e primeira, datada en 1920 segundo catastro.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. Estrutura horizontal de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta con diferentes vertentes segundo a fachada, de tella mixta con canalón e baixantes de aluminio de cor verde.  
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
unha porta e dúas ventás, en planta baixa, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten varandas de 
ferro na planta primeira. Ten letreiro perpendicular á fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde agás as ventás de planta baixa que teñen persiana metálica cara o exterior 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa, e dous ocos verticais, porta balconeira e ventá, en planta primeira. Ten varanda de 
ferro na planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde agás a ventá de planta primeira que é de aluminio. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.Presenta unha composición con un oco vertical, 
porta, e dous ocos cadrados,ventás, en planta baixa; e tres ocos cadrados, ventás, en planta primeira. Un dos ocos de planta 
baixa está tapiado con fábrica de ladrillo enfoscado.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa e de aluminio branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604593; Y: 4673461 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Varandas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución 
por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Apertura do oco tapiado e reprodución  do que ten ó seu lado. 
Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Edificación en venta. 
 

FOTOGRAFÍAS  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro  F2_ Fachada traseira_Praza Bispo Carrascosa 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

003 Praza Bispo Carrascosa, 3 Santa María A Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534707PG0743S0001XA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Rural Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Moi Alto Alto Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación con planta poligonal, formada por unha peza dunha planta rectangular a que se engaden cara o norte outras dúas 
(a vivenda de dúas plantas e outra dunha planta) e cara o leste outra peza dunha planta. Ten un patio interior no acceso e 
outro aberto cara a Leira do Bosque. A fachada principal da cara a Praza Bispo Carrascosa, no oeste,  onde se sitúa o portal 
de acceso, que da ao patio central e sobre o que está situado un canastro. Trátase dunha vivenda apegada unifamiliar con 
edificacións anexas adicadas a fornos, e está datada no 1890 segundo datos catastrais.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha e dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. A vivenda conta cunha solaina de pedra. Presenta unha composición con 
un oco vertical, porta. Ten un canastro con pes de pedra e estrutura de madeira apoiado sobre a lumieira da porta.  
Carpintería exterior:  
Portalón de madeira pintado de verde. 
FACHADA LESTE:   
Ten un alpendre de muros de pedra con encintado de morteiro gris e cuberta de tella curva con pendente cara o patio 
traseiro da  parcela. Ten dous pequenos ocos cadrados sen carpinterías. Presenta un muro de peche da parcela de 
mampostería de pedra país.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604607; Y: 4673447 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Muro de peche da parcela 

Elementos pétreos senlleiros Canastro Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra.  Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución 
por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Poderase elevar a cuberta da vivenda (mantendo planta baixa e planta primeira), 
situada ao norte da parcela, ata enrasala coa da edificación veciña (Praza Bispo Carrascosa nº 2), coa finalidade de ocultar parte da medianeira vista da vivenda sita en Asdrúbal Ferreiro 
nº4); respectando o patio e as demais edificacións coa súa configuración volumétrica actual. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reestruturación da cuberta segundo se indica na ficha. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza Bispo Carrascosa F2_ Fachada traseira_Leira do Bosque 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

004 Praza Bispo Carrascosa, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534706PG0743S0001DA - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Moi alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta en forma de “L” cunha fachada á praza e outra á parcela veciña, cara o leste. Ten medianeiras nos 
lados restantes. Edificación apegada destinada a garaxe que consta dunha única planta. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas que se atopa na actualidade en estado inacabada con pranchas de fibrocemento e coas tellas 
apiladas sobre ela sen colocar. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra sen encintar.Presenta unha composición cun oco lateral, que é a porta do garaxe.  
Carpintería exterior:  
O portal da garaxe é de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604604; Y: 4673439 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas   
 

OBRAS INDICADAS  

Execución do tellado con tella curva. Substitución do portal metálico por un de madeira. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente.  Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza Bispo Carrascosa  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

005 Praza Bispo Carrascosa, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534705PG0743S0001RA 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación destinada a vivienda apegada unifamiliar, con planta baixa e primeira.Ten planta en forma de “L” coa fachada 
principal á praza, no oeste, e fachada leste e sur cara a Leira do Bosque. Ten medianeiras nos  lados restantes. Está datada 
en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canlón de PVC e baixantes de fibrocemento. A edificación anexa apegada ten 
cuberta a unha auga e non ten continuidade coa da edificación principal. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha solaina de pedra con varandas de ferro, 
ata a que se accede mediante unhas escadas tamén de pedra.Presenta unha composición con tres ocos verticais, unha 
porta e dúas ventás, en planta primeira, e cega en planta baixa. Presenta un báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de azul. 
FACHADA SUR:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Parte da fachada da cara a praza e parte cara a 
Leira do Bosque. Ten un oco vertical, ventá con enreixado, na planta baixa da parte que da cara a praza. Ten outro oco 
vertical, ventá, na planta primeira cara a Leira do Bosque. A edificación anexa apegada presenta unha fachada de fábrica de 
ladrillo enfoscado e pintado de branco e unha composición con dous ocos verticais, ventás, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de vermello. 
MEDIANEIRA NORTE: 
Medianeira de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA:  Total. 

Coord. UTM X: 604605; Y: 4673429 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Escadas Varandas Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas, 
enreixados  e carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Cubrición da solaina cun emparrado. Pintado das fachadas e medianeiras de ladrillo enfoscado dunha cor da gama 
indicada na normativa. Reestruturación da cuberta baixando a súa altura ata enrasarse coa cuberta de edificación principal.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reestruturación da cuberta segundo se indica na ficha e 
respectando as ordenanzas do plan. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza Bispo Carrascosa F2_Fachada lateral_Praza Bispo Carrascosa 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

006 
Praza San Rosendo, 3 
Canellón Concepción Arenal, 13 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434907PG0743S0001GA; 4434907PG0743S0002HS 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar na planta primeira e con uso comercial en planta baixa. De planta 
rectangular con dúas fachadas á Praza San Rosendo, no leste e sur, e outra ao Canellón Concepción Arenal (oeste). Ten 
medianeira ao norte. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris pintado de negro. A galería ten unha varanda de ferro no exterior. Presenta 
unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e unha galería montada sobre un veiril de formigón 
armado, en planta primeira. Ten contadores en fachada, e tamén un banco de pedra exterior en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de azul en planta baixa e de branco en planta primeira. 
FACHADA SUR:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris pintado de negro. Presenta unha composición con dúas ventás en planta 
baixa, unha vertical e outra horizontal; e en planta primeira: un balcón con varanda de cemento e beiril de pedra, con porta 
balconeira e ventá, ocupando aproximadamente a metade da fachada, e unha galería ocupando a outra metade. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris pintado de negro. Ten un balcón con lousa de pedra e varanda de cemento 
na planta primeira. En planta baixa ten unhas escadas de pedra que dan acceso a porta de entrada. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de rosa en planta baixa e de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRA: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604502; Y: 4673463 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Escadas 

Plataformas pétreas de balcóns    
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación da balconada orixinal ou substitución da galería actual por unha de madeira. Pintado das varandas de cemento dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde 
á normativa. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Conexión das baixantes ó saneamento. 
Eliminación do cableado das fachadas. Recuperación de ocos orixinais. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434907PG0743S0001GA e 443907PG0743S0002HS. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo   F2_Fachada lateral_Praza San Rosendo 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

007 
Praza San Rosendo, 4 
Canellón Concepción Arenal, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4434906PG0743S0001YA ; 4434906PG0743S0002US;   
4434906PG0743S0003ID 

1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar en planta primeira e segunda e a comercio na planta baixa. De planta 
rectangular cunha fachada á Praza San Rosendo, no leste, e outra ao Canellón Concepción Arenal no oeste, ten 
medianeiras a norte e a sur. Presenta planta baixa, primeira e segunda cara a praza, e baixa e primeira cara o Canellón xa 
que debido á diferenza de nivel entre ambas, a planta baixa queda enterrada cara o Canellón. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra, en planta baixa, e estrutura vertical e horizontal no resto das plantas.  
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC cara a rúa e de zinc cara o canellón. 
FACHADA Á PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris  en planta baixa .Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en 
planta baixa; unha galería montada sobre unha lousa de formigón apoiada sobre canzorros de pedra, en planta primeira; e 
outra galería en planta segunda. Ten contadores en fachada.Conta tamén con un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado, con persianas de PVC polo exterior.  
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira, que da acceso a un balcón con varanda  de 
aceiro pintado da mesma cor que as carpinterías. Ten unhas escadas de pedra que dan acceso a porta de entrada, cunha 
varanda tubular de aceiro inoxidable. Ten contadores en fachada, protexidos cunha celosía de madeira. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacadas. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604503; Y: 4673470 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   Disposición de ocos Escadas 

Canzorros de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución da galería por unha tradicional de madeira en planta primeira e segunda. Cubrición da plataforma da galería con pedra. Substitución do encintado actual por un afundido do cor 
da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  Pintado das fachadas de ladrillo, da caixa de contadores e da 
varanda do balcón dunha cor da gama indicada na normativa. Conexión das baixantes ó saneamento. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434906PG0743S0001YA, 4434906PG0743S0002US e 4434906PG0743S0003ID. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo  F2_Fachada traseira_Canellón Concepción Arenal  

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

008 
Praza San Rosendo, 5  
Canellón Concepción Arenal, 9  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4434905PG0743S0001BA; 4434905PG0743S0002ZS; 
4434905PG0743S0003XD 

1930 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, en plantas primeira e segunda e a comercial en planta baixa. De planta 
rectangular, ten planta baixa, primeira e segunda cara á Praza San Rosendo, no leste, e baixa e primeira cara o Canellón 
Concepción Arenal, xa que debido á diferenza de nivel entre ambas, a planta baixa queda enterrada cara o Canellón. Ten 
medianeiras nas fachadas norte e sur. Está datada en 1930.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra, en planta baixa,  e estrutura vertical e horizontal de formigón no resto das 
plantas. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC cara a praza e de zinc cara o canellón. 
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta 
e ventá, en planta baixa e unha galería montada sobre unha lousa de formigón, apoiada sobre canzorros de pedra, en planta 
primeira; mentres que en planta segunda ten un balcón cunha porta balconeira e varandas de cemento. Ten contadores en 
fachada. Conta ademais cun banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintadas en verde en planta baixa e de aluminio anodizado en plantas primeira e segunda. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de azul claro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, en planta baixa; e un oco horizontal, ventá, en planta primeira. Ten unhas escadas de pedra que dan acceso á porta 
de entrada. Ten contadores en fachada, un sen protección visual e o outro protexido por unha celosía de madeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado con reixa do mesmo material. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira norte é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. A medianeira sur non está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604502; Y: 4673472 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra e canzorros de pedra Disposición de ocos Escadas 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución da galería por unha tradicional de madeira.Cubrición do balcón de planta segunda con unha galería de madeira. Recuperar o balcón da fachada posterior ou substitución por 
unha galería de madeira.  Cubrición da plataforma da galería con pedra. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas 
de madeira. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  Pintado das fachadas de ladrillo e da caixa de contadores dunha cor da gama indicada na normativa. Conexión das baixantes 
ó saneamento. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. Tratamento da medianeira. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434905PG0743S0001BA, 4434905PG0743S0002ZS e 4434905PG0743S0003XD. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada traseira_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

009 
Praza  San Rosendo,  6 
Canellón Concepción Arenal, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434904PG0743S0001AA; 4434904PG0743S0002SS 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar en planta primeira e segunda, e a comercial en planta baixa. De planta 
rectangular, con planta baixa, primeira e segunda cara á Praza San Rosendo, no leste,  e baixa cara ao Canellón 
Concepción Arenal, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira, en planta baixa, e estrutura 
vertical e horizontal de formigón no resto das plantas. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC cara a praza e de zinc cara o canellón. 
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro en planta baixa, e fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado de amarelo nas plantas primeira e segunda. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; 
unha galería de fábrica de ladrillo montada sobre unha lousa de formigón apoiada sobre canzorros de pedra, en planta 
primeira; e dous ocos cadrados, ventás, en planta segunda. Ten contadores vistos e báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, e un oco 
horizontal, ventá, en planta baixa. Ten unhas escadas de pedra, cunha varanda tubular de aceiro inoxidable que dan acceso 
a porta de entrada. Ten contadores en fachada, un sen protección visual, e outro cunha protección mediante celosía de 
madeira.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604502; Y: 4673476 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Escadas 

Canzorros de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación da fachada de ladrillo de planta primeira  e substitución por unha galería de madeira seguindo as indicacións do plan. Cubrición con galería de madeira a planta segunda ata 
enrasarse coa edificación veciña (Canellón Concepción Arenal, 9). Adición de unha planta na fachada ó canellón, igualando a altura da cuberta coa edificación veciña (Canellón Concepción 
Arenal, 9), pódese facer o retranqueo con galería ou con balcón. Cubrición da plataforma da galería con pedra. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. 
Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  Pintado das fachadas de ladrillo e da caixa de contadores dunha cor da 
gama indicada na normativa. Conexión das baixantes ó saneamento. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst. Adición dunha planta cara o canellón, igualando coa cornixa 
das edificación medianeiras. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434904PG0743S0001AA e 4434904PG0743S0002SS. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo  F2_Fachada traseira_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

010 
Praza  San Rosendo,  7 
Canellón Concepción Arenal, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434903PG0743S0001WA 1786 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar. De planta rectangular cunha fachada á Praza San Rosendo, no leste, e 
outra ao Canellón Concepción Arenal, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Conta con planta baixa, primeira e 
baixocuberta nas dúas fachadas, aínda que planta baixa da praza está soterrada cara o canellón. Está datada en 1786.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de zinc. Presenta un aleiro de madeira.  Sobresae cheminea de 
planta cadrada pintada de amarelo e antena de televisión. Presenta mansarda no baixocuberta. 
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta 
baixa,  e en planta primeira unha galería de madeira montada sobre un beiril de madeira reforzado con perfís de aceiro. Ten 
contadores vistos en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de branco. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa, e un oco horizontal, ventá, en planta primeira. Ten contadores en fachada. Tamén 
ten un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de amarelo en planta baixa e branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604502; Y: 4673480 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Aleiro de madeira 

Carpinterías de madeira Galería Inscricións 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración da galería de madeira. Restauración das carpinterías de madeira. Pintado da galería, das carpinterías e da 
caixa do contador dunha cor da gama indicada na normativa. Cubrición dos perfís metálicos da galería con madeira. Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se habita ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachadas principal_Praza San Rosendo  F2_Fachada traseira_Canellón Concepción Arenal 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

011 
Praza  San Rosendo,  8 
Canellón Concepción Arenal, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa do xastre 4434902PG0743S0001HA 1960 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular cunha fachada á Praza San Rosendo, no leste,  e 
outra ao Canellón Concepción Arenal, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e primeira cara a 
praza e baixa cara o canellón, xa que debido á diferenza de nivel entre ambas, a planta baixa queda enterrada cara o 
Canellón. Está datada en 1960.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. Ten unha mansarda, engadida a posteriori, sobre a cuberta 
cara o canellón en ladrillo enfoscado e pintado. 
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro en planta baixa e pedra pintada de gris en planta primeira. Presenta 
unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en 
planta primeira. Ten un balcón montado sobre solaina de pedra con varandas de ferro. Ten contadores en fachada, e tamén 
antenas de televisión.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco.  
FACHADA AÓ CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, na cuberta sobresae unha 
mansarda en fábrica de ladrillo enfoscado, ocupando o terzo sur da lonxitude da fachada. Presenta unha composición con 
dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa, e un oco vertical, ventá, na mansarda. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco. Ten persianas de PVC ao exterior tanto en planta baixa como en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604502; Y: 4673487 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Igualado da altura de cuberta coa edificación que linda cara o sur (Praza San Rosendo, 7), aumentando a altura da edificación na fachada que da cara a praza, e engadindo unha planta na 
fachada ao canellón. Eliminación do engadido de planta primeira cara o canellón. Cubrición do balcón. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración da 
pedra de planta primeira á súa imaxe orixinal. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do oco en planta baixa. Pintado das varandas e da caixa de 
contadores dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas, así como das antenas. Eliminación das persianas a exteriores. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Adición dunha planta na fachada cara o canellón, igualando a 
cornixa coas das edificacións medianeiras. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo  F2_Fachada traseira_Canellón Concepción Arenal  

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

012 
Praza  San Rosendo,  9 
Canellón Concepción Arenal, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44349 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434901PG0743S0001UA 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada destinada a vivenda unifamiliar en planta primeira, segunda e baixocuberta, e a comercial en planta 
baixa.De planta poligonal cunha fachada á Praza San Rosendo, no leste,  outra á Rúa Colón, no norte e outra ao Canellón 
Concepción Arenal, no oeste. Ten medianeira no lado sur. Está datada en 1900.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: Cuberta a tres augas de tella con canlón e baixantes de aluminio.   
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten elementos verticais enfoscados pintados de 
branco. A fachada da planta primeira é de pedra pintada. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, 
en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira; unha galería en planta segunda; e un oco 
vertical, ventá, no baixocuberta. Ten un balcón con varandas de ferro montado sobre lousa de pedra.Ten un banco de pedra 
en planta baixa.Presenta tamén contadores en fachada, así como un báculo en planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio agás as portas balconeiras de planta primeira que son de madeira pintada de 
branco. A galería é de aluminio lacado en branco. A ventá da planta primeira presenta unha reixa de ferro pintada de branco. 
FACHADA Á RÚA COLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A parte en contacto co terreo está recuberta con 
cemento sen pintar. Presenta unha composición con catro ocos verticais, dúas portas e dúas ventás, en planta baixa; tres 
ocos verticais, ventás, en planta primeira; e dous ocos verticais, portas balconeiras, e unha galería en planta segunda, que 
ocupa aproximadamente un terzo da fachada. Ten un báculo en planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco agás unha das ventás de planta primeira, que é de madeira. 
O resto das ventás de planta baixa teñen unha reixa de ferro pintado de branco. 
FACHADA AÓ CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha parte enfoscada, simulando a 
composición dunha fachada de pedra encintada de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, porta 
balconeira, ventá e porta, en planta primeira; e unha galería e un oco vertical, porta balconeira, en planta segunda.. Presenta 
un balcón con varanda de cemento montado sobre lousa de formigón, sobre a que se apoia tamén parte da galería. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco agás a porta da planta baixa, que é de madeira pintada de 
amarelo.A porta balconeira de planta baixa ten unha varanda  de forxa de ferro pintada de branco. 
MEDIANEIRA:  
Medianeira de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

A X: 604502; Y: 4673494 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas do balcón da fachada á praza   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración da fachada da planta primeira  cara a praza, da planta baixa cara a rúa e da planta primeira cara o canellón, refacendo en pedra ou deixando a pedra vista. Substitución do 
encintado actual por un afundido do cor da pedra. Cubrición do balcón cara a praza ou cortado dos pilares das varandas. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. 
Pintado das varandas  da fachada á praza , das carpinterías de madeira e da caixa de contadores dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das varandas da fachada ao canellón  
dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos  e 
estruturais deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente.  Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada lateral_Canellón Concepción Arenal 
 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

013 
Praza San Rosendo, 10  
Rúa Alfonso Meno, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435707PG0743N0001SE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada destinada a vivenda unifamiliar de planta poligonal cunha fachada á Praza San Rosendo, no sur,  e 
outra á súa propia parcela ao norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa, primeira e segunda cara á 
praza e baixa e primeira cara a súa parcela. Ten dous alpendres no interior da parcela, ao norte, un deles en planta baixa, e 
o outro en planta baixa e primeira. A construción orixinal está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con estrutura de madeira, ten canlón e baixantes de PVC. Presenta un peto cara a fachada 
principal.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con diferentes encintados.Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas portas e unha ventá, 
en planta baixa; tres ocos verticais, ventás, en planta primeira e catro ocos verticais, ventás, en planta segunda. Ten un 
balcón de lousas de pedra ocupando case toda a fachada en planta primeira. Ten varandas de aluminio lacado en branco de 
recente colocación. Ten contadores en fachada. Ten un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de azul nas portas de planta baixa e aluminio lacado en branco na ventá de planta baixa, 
que presenta además persiana AO exterior de PVC. As ventás de planta primeira e segunda son de aluminio anodizado.  
FACHADA A SÚA PARCELA:   
Fachada de fábrica de ladrillo pintado de azul. Presenta unha composición con tres ocos cadrados, ventás, en planta 
primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604516; Y: 4673527 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira.   
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación dos ocos tradicionais. Substitución da varanda do balcón por unha tradicional. Eliminación das varandas de planta segunda. Substitución das carpinterías metálicas por unhas 
de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das 
carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

O baixo  da vivenda foi farmacia e bar. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza San Rosendo F2_ Fachada traseira_Rúa Alfonso Meno 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

014 
Praza San Rosendo, 11 e 12 
Rúa Alfonso Meno, 12 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Pazo das Colemanas  4435708PG0743N0001ZE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Moi Alto Moi Alto Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Hai diferentes edificacións na parcela, unha principal, edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar cunha fachada á 
Praza San Rosendo ao sur,  e outra á súa parcela ao norte; ten medianeiras a leste e oeste.  Hai ademais outras dúas 
edificacións, unha vivenda ao nordés con planta baixa e primeira, e un galpón en planta baixa, ambas baleiras e sen uso, con 
fachada cara a Rúa Alfonso Meno, ao norte, e ao sur á súa propia parcela. Ambas comparten medianeira. Existen ademais 
na parcela dous canastros . Está datada en 1890.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA:Cuberta a varias augas de tella con canlón e baixantes de zinc, no edificio principal. Falta parte da cuberta na 
edificación ao noroeste, mentres que o resto da cuberta e de tella. Cuberta a dúas augas de tella na edificación ao nordés.  
Sobresae a antena de televisión. 
FACHADA A PRAZA: 
A parte oeste presenta fachada de pedra con encintado realzado, unha composición con dous ocos verticais, portas, en 
planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns con varandas de ferro montados 
sobre lousas de pedra. Con protección da baixante de fundición en planta baixa. Ten contadores  e báculo en fachada. A 
parte este presenta fachada con encintado realzado de morteiro pintado de branco e unha composición con catro ocos 
verticais, unha ventá, dúas portas e unha porta de garaxe, en planta baixa; e seis ocos verticais, portas balconeiras, en 
planta primeira. Ten unha balconada con varanda de forxa de ferro montada sobre lousa de pedra ocupando toda a fachada. 
Unha parte apóiase en cinco columnas de pedra, formado un soportal, o resto voa sobre a rúa. Ten elementos pétreos 
decorativos que sobresaen da cuberta (petril).  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado en verde na planta baixa da parte oeste. O resto son carpinterías de 
madeira pintada de verde e branco. 
FACHADA A SÚA PARCELA:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa; e catro ocos verticais, dúas portas e unha ventá, en planta primeira. Ten dúas escadas de pedra con solaina 
do mesmo material que dan acceso as portas de planta primeira. As varandas son unha de madeira e a outra metálica. 
Apegado ao muro que divide a parte este da oeste,  péchase a solaina con fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco. 
Ten unha vidreira en esquina. Ten unha bufarda na cuberta e cheminea metálica en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de vermello. 
FACHADA Á RÚA ALFONSO MENO:   
Fachada de pedra sen encintado. Presenta unha composición con catro ocos verticais, portas, en planta baixa; e cinco ocos 
verticais, ventás, en planta primeira. Ten un báculo en planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira  nas portas da planta baixa. 
INTERIOR:Divisións interiores de pedra e fábrica de ladrillo. 
MEDIANEIRAS: A medianeira entre a parte este e a oeste é de pedra. As  demais non están vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604539; Y: 4673520 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Elementos pétreos senlleiros 

Estrutura interior Varandas Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación do oco tradicional da porta da parte oeste. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. 
Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación 
do cableado das fachadas.  Ocultación de contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos e 
estruturais deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada traseira_Rúa Alfonso Meno 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

015 
Praza San Rosendo, 13 
Rúa Alfonso Meno, 14  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435709PG0743N0001UE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Existen dúas edificacións , unha principal, que é unha edificación apegada unifamiliar, destinada a vivienda de planta 
sensiblemente rectangular, que ten planta baixa e primeira, con fachadas á Praza San Rosendo, no sur, e no norte á súa 
propia parcela. Ten medianeiras a leste e oeste.  A outra edificación e un alpendre sen uso e en estado de abandono. Ten 
soamente  planta baixa, e as fachadas dan á Rúa Alfonso Meno, ao norte, e á súa propia parcela ao sur. Ten medianeiras a 
leste e oeste. Está datada en 1890. 
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de zinc.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón con varanda de ferro 
montado sobre lousas de pedra. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en marrón, agás unha das da planta baixa,  que é de madeira pintada en marrón. 
FACHADA A RÚA: 
O alpendre presenta unha composición con un oco vertical, portalón de acceso e a fachada é de pedra con encintado de 
morteiro gris. 
Carpintería exterior:  
Portal de aluminio anodizado. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604557; Y: 4673532 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas Alpendre  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do portal do alpendre por un de madeira ou 
pintado de unha cor da gama indicada. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución do chanzo de ladrillo por un de pedra. Ocultación de contadores. 
Eliminación do cableado de fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada traseira_Rúa Alfonso Meno 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

016 
Praza San Rosendo, 14 
Rúa Alfonso Meno, 16 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435710PG0743N0001SE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Existen dúas edificacións na parcela, unha principal, que é unha vivenda apegada unifamiliar, de planta sensiblemente 
rectangular ,que ten planta baixa, primeira e segunda, con fachada principal á Praza San Rosendo ao sur, e fachada norte á 
súa propia parcela. Ten medianeiras á leste e oeste.  A outra edificación, que é un alpendre, está destinada a garaxe. Ten 
soamente  planta baixa, e as fachadas dan á Rúa Alfonso Meno, no norte, á súa propia parcela ao sur, ao Canellón Fornos 
polo leste e ten medianeira ao oeste. A edificación principal ten adosadas ao norte dúas edificacións anexas. Está datada en 
1890. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella e estrutura de madeira, con canlón e baixantes de PVC. 
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con diferentes encintados. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta baixa; 
dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira; e unha galería en planta segunda. Ten un balcón con varandas 
de ferro sobre solaina de pedra ocupando toda a fachada en planta primeira. Ten un báculo e contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio e madeira, ambos materiais lacados en branco, en planta baixa, portas 
balconeiras de madeira pintada en branco en planta primeira, e galería de aluminio lacado en branco na planta segunda. 
FACHADA Á RÚA:   
Fachada de sillería de pedra sen encintar, cara a Rúa, e de mampostería cara o Canellón. O alpendre presenta unha 
composición cun gran oco vertical, portalón de acceso.  
Carpintería exterior: Portal de aluminio, acabado imitación madeira. 
MEDIANEIRAS EDIFICACIÓN PRINCIPAL: 
A medianeira oeste é de pedra. A medianeira leste non está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604564; Y: 4673530 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da 
pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. 
Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo  F2_Fachada traseira_Rúa Alfonso Meno  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

017 Praza San Rosendo, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 23 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4435723PG0743S0001PA; 4435723PG0743S0002AS; 
4435723PG0743S0003SD; 4435723PG0743S0004DF 

1975 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada colectiva destinada a vivenda en plantas primeira, segunda e terceira, e a comercial en planta baixa, de 
planta sensiblemente  rectangular cunha fachada á rúa San Rosendo, ao sur, e outra ás parcelas veciñas ao norte. Está 
datada en 1975. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra nas dúas primeiras plantas e estrutura vertical e horizontal de formigón nas 
restantes . 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. 
FACHADA A RÚA SAN ROSENDO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado imitando a pedra nas dúas seguintes. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas,  en planta baixa; 
dous ocos verticais, porta balconeira e ventá, en planta primeira; unha galería de aluminio en planta segunda; e dous ocos 
verticais, portas balconeiras, en planta terceira. A solaina da primeira planta é de pedra e as seguintes son de formigón.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado en planta baixa, e aluminio lacado en branco nas plantas segunda e 
terceira. Na planta primeira son de madeira pintada de branco. 
MEDIANEIRAS: 
As  medianeiras son  de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado imitando pedra. A medianeira leste presenta unha 
composición con dous ocos verticais, ventás, en planta segunda; e dous ocos verticais, ventás, en planta terceira. Ten 
apegada unha antena de televisión.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604565; Y: 4673506 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataforma pétrea do balcón da planta primeira 

Carpinterías de madeira da planta primeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Recuperación do oco orixinal na primeira planta. Substitución 
do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa.  Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  
 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente en planta baixa e primeira. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435723PG0743S0001PA, 4435723PG0743S0002AS, 4435723PG0743S0003SD e 4435723PG0743S0004DF. 
Planta terceira fora de ordenación. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Medianeira leste 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

018 Praza San Rosendo, 16 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 22 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435722PG0743S0001QA; 4435722PG0743S0002WS 1940 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación principal apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular cunha fachada á Praza San Rosendo, 
ao sur, outra ao canellón Jorge Alberto Ferreiro, ao leste,  e outra a súa parcela, con medianeira no lado oeste. Ten planta 
baixa, primeira e baixocuberta. Está datada en 1940.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de aluminio.  
FACHADA A PRAZA SAN ROSENDO: 
Fachada de pedra con encintado afundido da cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en 
planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón con lousa de formigón montado 
sobre canzorros de pedra.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde. 
FACHADA AÓ CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, ventás, en 
planta primeira; e dous ocos verticais, ventás, no baixocuberta. Presenta un engadido na cuberta de fábrica de ladrillo 
enfoscado sen pintar.   
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604571; Y: 4673511 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Canzorros de pedra 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do engadido de ladrillo na unión coa cuberta por pedra. Completar os pes dereitos da varanda cuns que cheguen ata a cuberta, como estaba orixinalmente. Pintado das 
varandas e carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa.  Pintado da plataforma  e o aleiro do balcón dunha cor da gama indicada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente.  Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 Varanda previa 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Rosendo F2_Fachada lateral_Canella Jorge A. Ferreiro 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

019 Praza San Rosendo, 17 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa Crisanta 4534402PG0743S0001AA 1876 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, con planta en forma de “L” cunha fachada á praza San Rosendo, no 
oeste, media fachada á canella Jorge A. Ferreiro e o resto das fachadas son medianeiras. Ten planta baixa e primeira. Está 
datada en 1876. Foi obxecto dunha rehabilitación integral no ano 2012.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas con estrutura de madeira e tella curva con canlón de cobre. Presenta un aleiro de madeira.   
FACHADA Á PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición cun oco cadrado, porta, en planta 
baixa, e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón cuberto con varanda e estrutura de madeira 
montado sobre canzorros de pedra. Conta con protección da baixante de fundición. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con un oco vertical, porta. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras vistas son  pedra con encintado afundido do cor da pedra.A medianeira sur da cara un antigo canellón agora 
propiedade do veciño. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de ladrillo e pallabarro. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604582; Y: 4673498 

 
 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Plataformas pétreas de balcóns Aleiro de madeira 

Disposición de ocos Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Ocultación dos contadores. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución.   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Rehabilitación integral no ano 2012. 
 

 

DOCUMENTACÓN GRÁFICA  

 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza San Rosendo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

020 
Rúa Asdrúbal Ferreiro, 1 e 3 
Praza San Rosendo, 18 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4534401PG0743S0001WA; 4534401PG0743S0002ES; 
4534401PG0743S0003RD; 4534401PG0743S0004TF; 
4534401PG0743S0005YG 

1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Moi Alto Moi Alto Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda plurifamiliar, de planta aproximadamente rectangular con dúas fachadas á praza 
San Rosendo, sur e oeste, unha cara un canellón pechado e medianeira ao leste. Conta con planta baixa e primeira. Está 
datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canlón e baixantes de zinc. A cuberta do canellón é de tella curva e ten estrutura de 
madeira.  
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra sen encintar na maior parte e con encintado realzado de morteiro pintado de branco no resto. Presenta 
unha composición con seis ocos verticais, tres portas, e tres ventás, en planta baixa (orixinalmente todas eran portas); e 
dous ocos verticais, portas balconeiras, e un oco cadrado, ventá, en planta primeira. Presenta dous balcóns de lousas de 
pedra con varanda de forxa un e de aluminio o outro. Ten un escudo de pedra na fachada. Ten contadores e antena de 
televisión en fachada, e tamén ancoraxes dun cartel en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón, verde e branco. Ten unha persiana de aluminio en unha ventá da planta baixa. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá (orixinalmente dúas 
portas), en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Presenta dous balcóns de pedra con 
varanda de forxa. Conta con dúas gárgolas de pedra na cornixa.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón e branco en planta baixa. Os ocos de planta primeira están tapados con paneis 
de chapa. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604580; Y: 4673488 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Elementos pétreos senlleiros . Escudo Varandas de forxa Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación dos ocos orixinais. Substitución da varanda nova por unha reprodución das outras. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das 
actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada. Limpado de restos de encintados.  Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Existía unha claraboia sobre as escaleiras que se pechou. 

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4534401PG0743S0001WA, 4534401PG0743S0002ES, 4534401PG0743S0003RD, 4534401PG0743S0004TF e 
4534401PG0743S0005YG. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada lateral_Praza San Rosendo 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

021 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534406PG0743S0001QA; 4534406PG0743S0002WS; 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Moi Alto Moi Alto Moi Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar en planta primeira e a comercial en planta baixa, de planta rectangular 
coa fachada principal á rúa Asdrúbal Ferreiro e medianeiras ao norte, leste e oeste. Conta con planta baixa e primeira. Está 
datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de zinc. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado do cor da pedra en planta baixa, e realzado de morteiro pintado de branco en planta 
primeira. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta 
primeira cun gran balcón con lousas e canzorros de grandes dimensións de pedra e varanda traballada tamén de pedra. 
Conta con protección da baixante de fundición en planta baixa. Ten unha reixa de ventilación, contadores e un báculo de 
iluminación en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintadas en planta baixa, e de aluminio lacado branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de pedra. A medianeira oeste non é vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604589; Y: 4673485 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros  Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da reixa de ventilación por unha de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. 
Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación do báculo.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reestruturación da cuberta segundo se indica na ficha. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

Colocación de báculos na fachada   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Incluído no Catálogo de Bens Histórico-Artísticos do PXOM, ficha n.º 116. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

022 
Rúa Asdrúbal Ferreiro, 7 
Canella Jorge Alberto Ferreiro, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534407PG0743S0001PA Anterior a 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar de planta sensiblemente rectangular coa fachada principal á rúa 
Asdrúbal Ferreiro, ao sur e traseira á canella Jorge Alberto Ferreiro, ao norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. 
Conta cun patio interior. Ten planta baixa e primeira. É anterior a 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra na parte sur e vertical e horizontal de formigón na parte norte. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de ladrillo enfoscado sen pintar. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición con dous  ocos verticais, porta e ventá, en 
planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón con lousa de pedra e varanda de ferro 
fundido na planta primeira. Presenta contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira natural na planta baixa e de cor branco na primeira. 
FACHADA Á CANELLA:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e  ventá, en 
planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira, ventá.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de ferro pintado de gris con enreixado do mesmo material en planta baixa e unha varanda de ferro pintado de 
gris en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. A medianeira oeste non sobresae sobre a cuberta veciña. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604593; Y: 4673491 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachada de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira Varandas fachada sur  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais.  Pintado das carpinterías, do 
enreixado e da varanda dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución do encintado actual por afundido do cor da pedra. Pintado da fachada norte dunha cor da gama indicada na 
normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación tradicional de pedra existente. Alteración dos elementos protexidos.  
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Vivenda desocupada. 
 

DOCUMENTACÓN GRÁFICA  
 

 

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada traseira_Canella Jorge A. Ferreiro 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

023 
Rúa Asdrúbal Ferreiro, 9 
Canella Jorge Alberto Ferreiro, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534408PG0743S0001LA Anterior a 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta sensiblemente rectangular , coa fachada principal á rúa 
Asdrúbal Ferreiro, ao sur e traseira á canella Jorge Alberto Ferreiro. Ten medianeiras nos laterais leste e oeste. Ten planta 
baixa, primeira e segunda cara o sur e só planta baixa cara o norte. Está datada como anterior a 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. Ten un engadido cara o norte. 
FACHADA Á RÚA : 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa e primeira e fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de 
amarelo na planta segunda. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, e outro cadrado, ventá, en planta baixa; un 
oco vertical, porta balconeira, en planta primeira; e unha fachada acristalada en planta segunda. Ten un balcón con lousas 
de pedra e varanda de aluminio pintado de negro na planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio gris con enreixado de aluminio pintado de negro. Ten persianas ao exterior, 
FACHADA Á CANELLA:   
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra. Presenta unha composición cun oco vertical, porta e outro cadrado, 
ventá. Ten un rentranqueo de aproximadamente catro metros, onde hai un patio cun emparrado que se pecha cun muro de 
granito “rosa Porriño” con porta e portal de aluminio lacado en branco. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco con enreixado do mesmo material. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste non está vista xa que queda por debaixo da cuberta da edificación veciña. A medianeira oeste é de 
fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604596; Y: 4673490 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachada de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra.  Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou 
substitución por unhas acorde á normativa. Retirar cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se habita ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

  
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_ Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada traseira_Canella Jorge A. Ferreiro 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCION ED 

024 

 
 
Rúa Asdrúbal Ferreiro, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4534409PG0743N0001TE; 4534409PG0743N0002YR; 
4534409PG0743N0003UT; 4534409PG0743N0004IY; 
4534409PG0743N0005OU; 4534409PG0743N0006PI; 
4534409PG0743N0007AO; 4534409PG0743N0008SP; 
4534409PG0743N0009DA 

1991 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable   Privado   Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda colectiva, con planta en forma de “L” coa fachada principal á Rúa Asdrúbal Ferreiro 
e a traseira á Canella Jorge Alberto Ferreiro. Ten medianeiras nos lados restantes (leste e oeste). Destinada a usos 
residencial e comercial. Conta con planta baixa, primeira, segunda e terceira,  retranqueada respecto á liña de fachada.Está 
datada en 1991.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a varias augas de tella mixta con canlón e baixantes de zinc. Sobresae cheminea de pedra de planta rectangular con 
remate metálico. Ten apegadas antenas de televisión. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de granito “Rosa Porriño”. Presenta unha composición co portal de acceso as vivendas e o portal e ventanal 
horizontal do baixo comercial, en planta baixa; en planta primeira e segunda a composición é simétrica cun balcón central 
con porta balconeira e corpos voados pechados aos lados cunha ventá horizontal cada un; e unha galería en planta terceira.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
FACHADA AÓ CANELLÓN:   
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra. Presenta unha composición con catro ocos verticais, portas de garaxe, 
en planta baixa; e dous ocos horizontais, ventás, e dous balcóns aos lados en planta primeira e segunda. Os balcóns de 
planta primeira pecháronse con galería.  
Carpintería exterior: Carpinterías de chapa de aluminio anodizado en planta baixa e de aluminio lacado en branco no resto 
das plantas. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras están tapadas con paneis de fibrocemento ondulados. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604603; Y: 4673488 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pechado dos balcóns con galerías de madeira. División das ventás horizontais en dúas verticais. Enfoscado das fachadas de 
pedra. Pintado das fachadas con tres cores diferentes da gama indicada na normativa, de tal maneira que queden divididas verticalmente en tres partes. Eliminación dos paneis de 
fibrocemento ondulados da medianeira e pintado da mesma cor que se pinten as fachadas. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Obras de mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal. 
As plantas 2ª e 3º encontrase fora de ordenación. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada traseira_Canella Jorge A. Ferreiro 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

025 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534710PG0743S0001XA; 4534710PG0743S0002MS 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar en planta primeira e baixocuberta, e comercial en planta baixa. De 
planta sensiblemente rectangular coa fachada principal á rúa Asdrúbal Ferreiro, ao norte, e traseira á súa parcela, no sur e 
no leste. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de planta cadrada de ladrillo 
enfoscado e dúas circulares metálicas.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro do cor da pedra. Presenta unha composición con catro ocos verticais, tres 
portas e unha ventá, e outro horizontal, ventá, en planta baixa; e catro ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. 
Ten tres balcóns de pedra, con peto tamén de pedra e varanda metálica. Ten un báculo en fachada. 
Carpintería exterior:   
Carpinterías de madeira na súa cor natural. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. Persianas de cor verde. 
FACHADAS A SÚA PARCELA:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten un patio que linda coa Leira do Bosque. A 
fachada presenta unha composición con dous ocos verticais, ventás, en planta baixa; dous ocos horizontais, ventás, e un 
vertical, porta, en planta primeira; e un oco vertical, ventá, no baixocuberta. Ten unha solaina de pedra ocupando as dúas 
fachadas. Presenta unha edificación anexa de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo en planta baixa, e outra 
tamén de ladrillo pintado de branco en planta primeira. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio con enreixado. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeira oeste de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de laranxa. Medianeira leste de pedra con encintado realzado de 
morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604609; Y: 4673461 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na 
normativa. Eliminado do peto dos  balcóns e substitución das varandas por unhas acordes á normativa. Integración das chemineas. Pintado da edificación adxectiva de planta baixa dunha 
cor da gama indicada na normativa. Eliminación da edificación adxectiva de planta primeira ou enfoscado, pintado e cambio de cuberta da actual. Eliminación das caixas de persianas cara o 
exterior. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4534710PG0743S0001XA e 4534710PG0743S0002MS. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_Fachada lateral_ Leira do Bosque 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

026 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Miraval 4534711PG0743S0001IA Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano  tradicional  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Comarcal Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Moi alto Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento destinada a hotel-residencia, de planta sensiblemente rectangular con fachada principal á 
rúa Asdrúbal Ferreiro, e dúas fachadas, oeste e sur á súa propia parcela, con medianeira no lado leste. Ten planta baixa e 
primeira. Está datada como anterior a 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de lousas de pedra e vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de pedra de 40 cm. Sobresaen dúas 
chemineas de planta cadrada. Ten apegada a antena de televisión.  
FACHADA Á RÚA: 
Fachada de pedra con distintos tipos de encintados. Presenta unha composición con catro ocos cadrados, pequenas ventás 
con enreixado de ferro e un oco vertical, portal de madeira de cor vermella, en planta baixa. En planta primeira ten catro ocos 
verticais, dúas portas balconeiras e dúas ventás. Presenta elementos senlleiros de pedra na fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira e de aluminio acabado imitación madeira. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con tres ocos verticais, portas, en 
planta baixa e na planta primeira ten unha galería acristalada con carpintería de aluminio.  
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada en vermello e aluminio lacado en branco. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
cadrados, ventás, cubertos con pavés e unha ventá con marco de ferro cun enreixado tamén de ferro en planta baixa. Na 
planta primeira ten tres ocos cadrados, ventás, cubertos con pavés e ventá con marco de ferro.  
Carpintería exterior: Pavés con carpintería de ferro. 
INTERIOR: 
Ten unha importante colección de pezas etnográficas, históricas e relixiosas no seu interior.  
MEDIANEIRAS: Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604633; Y: 4673462 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Elementos pétreos senlleiros 

Carpinterías de madeira Aleiro  Estrutura interior 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por 
unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Unificación do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor 
da pedra. Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro  F1_ Fachada lateral_Rúa Asdrúbal Ferreiro 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

027 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 13 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46342 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634201PG0743S0001OA Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta sensiblemente trapezoidal coa fachada principal á rúa 
Asdrúbal Ferreiro, outra á súa parcela, outra á do veciño e comparte medianeira coas vivenda colindantes ao leste. Conta 
con planta baixa e primeira. Presenta un muro de mampostería pechando a parcela. Na parte que da cara a rúa ten o acceso 
a un baixo apegado á vivenda. O muro ten unha balconada de pedra, construído nunha reforma posterior, que pecha a 
terraza e o terreo que hai no interior. Ten unha edificación anexa destinada a garaxe con acceso dende a rúa San Roque. 
Está datada como anterior a 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de zinc. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm. Sobresae 
cheminea metálica.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado afundido da cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en 
planta baixa, e unha galería en planta primeira, ocupando case a totalidade da fachada, colocada sobre beiril de formigón 
con falsos canzorros. Ten contadores vistos en fachada. O muro de pedra ten dúas portas e unha pequena ventá e o 
material e o mesmo que o da fachada da vivenda.  
Carpintería exterior: Carpinterías metálicas pintadas de verde en planta baixa e galería de aluminio lacado en branco en 
planta primeira. 
FACHADA Á SÚA PARCELA:   
Presenta unha porta de acceso á terraza. Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. 
Carpintería exterior: Carpintería metálica pintada de verde. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR:  
Divisións interiores de pallabarro recuberto e de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604650; Y: 4673481 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Muro de mampostería 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Pintado dos canzorros e da plataforma dunha cor da gama 
indicada na normativa. Retirar cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. Na fachada á rúa San Roque, refacer en pedra ou pintar a parte de bloque, igualar encintado á fachada 
principal e conectar a baixante ó saneamento.   

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

O baixo foi utilizado como carnicería, zapatería e xulgado. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada lateral_Rúa Asdrúbal Ferreiro 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

028 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46348 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4634801PG0743S0001PA; 4634801PG0743S0002AS; 
4634801PG0743S0003SD; 4634801PG0743S0004DF; 
4634801PG0743S0005FG; 4634801PG0743S0006GH; 
4634801PG0743S0007HJ 

1960 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda colectiva na planta primeira e a comercial na planta baixa, de planta trapezoidal, 
coa fachada principal á rúa Asdrúbal Ferreiro, ao suroeste, outra a fonte ao noroeste, outra á rúa Fonte Abaixo ao nordés e 
medianeira ao sueste. Ten planta soto, baixa e primeira cara a rúa Fonte Abaixo, e baixa e primeira cara a rúa Asdrúbal 
Ferreiro, xa que debido á diferenza de nivel entre ambas, a planta soto ten fachada a rúa Fonte Abaixo. Está datada en 1960.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas auga de tella con baixantes de fibrocemento e PVC. Sobresae antena de televisión. 
FACHADA A RÚA ASDRÚBAL FERREIRO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten un pequeno tellado nunha das portas de 
planta baixa. Presenta unha composición con cinco ocos verticais, catro portas e unha ventá, en planta baixa; e cinco ocos 
verticais, ventás, en planta primeira. Ten un toldo retráctil na parte norte da fachada. Ten contadores vistos, un báculo e 
antenas de televisión en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. Ten persianas cara o exterior na planta primeira. 
FACHADA Á RÚA FONTE ABAIXO: 
Fachada de pedra con encintado da cor da pedra. Presenta unha composición con catro ocos verticais, portas, dous ocos 
horizontais, ventás, e tres pequenos ocos verticais pechados, no soto; seis ocos verticais, ventás, en planta baixa; e seis 
ocos verticais e un horizontal, ventá, en planta primeira. Ten un báculo, cheminea e antenas de televisión en fachada.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio. Ten persianas cara o exterior na planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604679; Y: 4673434 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos tradicional  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira, deixando todas as carpinterías da fachada iguais. Eliminación das varandas da ventás. Unificación dos encintados de 
fachadas e medianeiras, deixándoas con encintado realzado pintado de branco ou afundido do cor da pedra.  Eliminación do pequeno tellado de planta baixa. Recuperación dos ocos 
tradicionais, nas dúas portas da parte sur da fachada principal e na porta da fachada posterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. Eliminación das caixas de 
persianas cara o exterior. Eliminación das antenas de televisión en fachada. Eliminación da cheminea de fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4634801PG0743S0001PA, 4634801PG0743S0002AS, 4634801PG0743S0003SD, 4634801PG0743S0004DF, 
4634801PG0743S0005FG, 4634801PG0743S0006GH  e 4634801PG0743S0007HJ. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_Fachada traseira_Rúa Fonte Abaixo 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

029 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 17 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46348 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634802PG0743S0001LA 1960 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta trapezoidal con tres fachadas, unha cara a rúa Asdrúbal 
Ferreiro no suroeste, outra cara a rúa Fonte Abaixo ao nordés, outra cara a súa propia parcela ao sueste e medianeira ao 
noroeste.Ten soto e planta baixa cara a rúa Asdrúbal Ferreiro, o soto presenta fachada cara a rúa Fonte Abaixo, xa que hai 
unha diferenza importante de nivel entre ambas rúas. Está datada de 1960.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra na parte antiga e de formigón armado no engadido. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella mixta con canlón e baixantes de aluminio. Sobresae cheminea de planta cadrada. Ten apegada 
a antena de televisión.  
FACHADA Á RÚA ASDRÚBAL FERREIRO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco e engadido en aplacado de pedra. Presenta unha 
composición con catro ocos verticais, tres ventás e unha porta, e unha ventá cadrada no engadido. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en  branco. 
FACHADA Á RÚA FONTE ABAIXO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco e engadido en aplacado de pedra.Presenta unha 
composición con dous pequenos ocos cadrados, ventás, e un oco cadrado, portalón corredeiro de acceso, en planta soto. En 
planta baixa ten catro ocos verticais, ventás e unha ventá cadrada no engadido.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco e portalón de chapa metálica pintado de cor marrón, 
FACHADA SUESTE: 
Fachada en aplacado de pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas balconeiras que dan a un balcón 
de lousa de formigón, en planta baixa, ao que se accede mediante unha escada. Varanda con pilares metálicos que 
sosteñen o voado da cuberta.  
MEDIANEIRAS: Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604687; Y: 4673422 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual e facelo uniforme ou substitución por encintado afundido do cor da pedra.  Eliminación do 
cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro F2_ Fachada traseira_Rúa Fonte Abaixo 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

030 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534714PG0743S0001SA - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Rural Privado  Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada a un canellón ao 
noroeste, outra á súa parcela, ao nordés, e outras dúas a parcela do veciño.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
En ruína, non se conserva, era de estrutura de madeira a dúas augas, con tella cerámica curva. 
FACHADA ÁO CANELLÓN : 
Fachada de pedra sen encintar. 
FACHADA Á SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra sen encintar. 
MEDIANEIRAS : 
Fachada de pedra sen encintar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604716; Y: 4673333 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Rehabilitación integral. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.    
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Planta ordenación esc:1:1500 
F1_Vista dende o canellón perpendicular a Rúa Asdrúbal 

Ferreiro  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

031 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 12 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534713PG0743S0001EA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar,  de planta trapezoidal coa fachada principal á rúa Asdrúbal Ferreiro, 
lateral a un canellón, e outras dúas medianeiras coa parcela do veciño. Conta con planta baixa e está datada en 1890. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Non se conserva. 
FACHADA Á RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas.  
FACHADA ÁO CANELLÓN: 
Fachada de mampostería de pedra país. 
MEDIANEIRAS: 
Fachada de mampostería de pedra país semisoterradas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604719; Y: 4673343 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Rehabilitación integral. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.  Adición dunha planta.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Alteración dos elementos protexidos.  
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 
 
 

F1_Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro    
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

032 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 16 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45347 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534716PG0743S0001UA 1960 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta triangular coa fachada principal á rúa Asdrúbal Ferreiro e as 
outras dúas, medianeiras cara as parcelas veciñas. Ten planta baixa, primeira e segunda. Está datada en 1960.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e formigón armado e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de cobre.  
FACHADA A RÚA ASDRÚBAL FERREIRO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro gris nas dúas primeiras plantas. Presenta unha composición con tres 
ocos verticais, porta, portal e ventá en planta baixa; dous ocos verticais, portas balconeiras, un horizontal, ventá, e unha 
galería, en planta primeira; e fachada aberta, en planta segunda. Ten un balcón con lousa de formigón, pechado nunha parte 
por unha galería e noutra por fachadas de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra. A varanda do balcón é de aluminio nas 
partes sen pechar. Presenta contadores en fachada. Ten un báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado con persianas polo exterior. 
MEDIANEIRA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro gris nas dúas primeiras plantas, e fachada de fábrica de ladrillo con 
aplacado de pedra na planta segunda. Fachada cega en planta baixa; ten dous ocos verticais pechados con pavés con un 
pequeno oco horizontal no centro, en planta primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda.  
MEDIANEIRA SUR:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa, de pedra e de ladrillo con aplacado en planta primeira, e 
de ladrillo con aplacado en planta segunda.Fachada cega en planta baixa; ten dous ocos verticais, ventás, en planta 
primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604735; Y: 4673317 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución da parte pechada do balcón por unha galería de madeira. Substitución da galería de aluminio por unha de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da 
pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución das varandas por unha acorde á normativa ou pintado dunha cor da gama indicada na normativa. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación tradicional existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A planta segunda está fora de ordenación. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
F1_Fachada principal_Rúa Pérez Serantes  F2_Fachada lateral norte_Parcela veciña F3_Fachada lateral sur_Parcela veciña 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

033 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 21 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46336 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4633606PG0743S0001LA 1962 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular cunha edificación adxectiva tamén de planta 
rectangular. Ten a fachada principal  cara a rúa Asdrúbal Ferreiro ao suroeste, outras dúas, nordés e sueste, cara a súa 
parcela e a outra, ao noroeste tamén da cara a súa parcela pero case arrimada á veciña. Conta con planta baixa, primeira e 
baixocuberta. A edificación anexa é de bloque de formigón de dúas alturas. A principal está datada en 1962.    
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón.  
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de laranxa a planta baixa e de amarelo a primeira. Presenta unha 
composición con tres ocos verticais, porta de garaxe, porta e ventá, en planta baixa; e catro ocos verticais, ventás, en planta 
primeira. Na fachada posterior atópase apegada unha edificación adxectiva que sobresae 1,40 metros ata formar medianeira 
coa edificación veciña. Ten unha cancela na liña da fachada que da acceso a un xardín, no que, ao fondo, hai unha porta de 
acceso á edificación adxectiva. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA NOROESTE:  
Fachada de fábrica de ladrillo enfosacado e pintado de laranxa a planta baixa e de amarelo a primeira. Presenta unha 
composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira e baixocuberta.  
FACHADA SURESTE:  
Fachadas de fábrica de ladrillo enfosacado e pintado de laranxa a planta baixa e de amarelo a primeira. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, ventás, en planta baixa; tres ocos verticais, ventás, en planta primeira; e dous ocos 
verticais, ventás, no baixocuberta. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604728; Y: 4673382 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado das fachadas dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Retirar cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

  
F1_Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro  F2_Fachada lateral noroeste F3_Fachada lateral sureste 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

034 Rúa Asdrúbal Ferreiro, 19 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46336 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa do taxista 4633601PG0743S0001BA 1967 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada destinada a vivenda unifamiliar de planta rectangular con dúas edificacións adxectivas anexa. Ten a 
fachada principal  cara a rúa Asdrúbal Ferreiro, no suroeste, outra cara o canellón Fonte Abaixo A, ao noroeste, outra cara a 
súa parcela ao nordés e a outra, ao sueste,  case arrimada a do veciño. Conta con planta baixa e primeira. Ten ao norte, 
cara a rúa Fonte Abaixo, apegado unha edificación destinada a garaxe, retranqueada 1,70 m da liña de fachada, dunha soa 
planta, a cuberta utilízase como terraza Na parte posterior, na fachada nordés  que da cara a súa parcela, ten tamén 
apegada unha edificación adxectiva que sobresae 1,40 metros ata formar medianeira coa edificación veciña. A edificación 
principal está datada en 1967.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical e horizontal de formigón armado.  
CUBERTA: Cuberta a tres augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC. A cuberta da edificación adxectiva e plana e 
utilízase como terraza.  
FACHADA A RÚA ASDRÚBAL FERREIRO: 
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra. Presenta unha composición cun oco cadrado, porta de garaxe, e dous 
verticais, portas, en planta baixa, e un oco cadrado, galería, e dous verticais, ventás, en planta primeira. Ten unha cancela na 
liña da fachada que da acceso a un xardín.   A edificación adxectiva  que da á rúa Fonte Abaixo ten fachada de fábrica de 
ladrillo enfoscado e pintado de branco, cun portal de garaxe. A edificación adxectiva posterior ten fachada de fábrica de 
ladrillo enfoscado e pintado de branco, e unha composición cun oco vertical, ventá en planta primeira.   
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco, excepto a porta de entrada, en aluminio anodizado, e a porta 
de garaxe, de chapa metálica pintada en negro. 
FACHADA Ó CANELLÓN FONTE ABAIXO A:   
Fachadas de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco. É cega na planta baixa, onde se atopa a edificación 
adxectiva, tamén de ladrillo enfoscado e pintado de branco o garaxe, e ten unha composición con tres ventás na planta 
primeira. A edificación apegada posterior presenta dous ocos verticais, porta e ventá. Ten antenas colocadas en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. No peche hai unha porta de ferro pintada en negro. 
FACHADA SURESTE: 
Fachadas de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco cunha ventá vertical en planta primeira. A edificación 
adxectiva forma medianeira coa edificación veciña. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco.  
INTERIOR:Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604724; Y: 4673394 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado das fachadas dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación da parte de bloque de formigón do muro de 
peche da parcela. Retirar cableado e antenas  das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

FOTOGRAFÍAS  

 

 
 

 

 

F1_ Fachada principal_Rúa Asdrúbal Ferreiro  F2_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo A F3_Fachada lateral sur 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

035 Canellón Fonte Abaixo-A, 43 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46336 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4633602PG0743S0001YA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular cunha fachada ao canellón Fonte Abaixo-A e as 
outras tres a súa parcela. Ten medianeira en parte da fachada ao canellón coa edificación veciña. Conta con planta baixa e 
primeira.  A construción orixinal está datada en 1890, aínda que nos últimos anos foi obxecto dunha ampliación e 
rehabilitación integral 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de formigón armado e muros portantes de pedra e estrutura horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de aluminio. Ó faldón que verte cara o norte ampliouse. 
Sobresae cheminea de planta cadrada con aplacado de pedra.  
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada  de pedra con encintado afundido do cor da pedra. O pinche da fachada sobre a planta primeira ata a cuberta é de 
fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa. A 
parte enriba da porta de acceso está retranqueada, quedando a porta con unha cuberta de tella. A continuación da porta ten 
un portal de acceso a parcela. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA SUROESTE:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con catro ocos verticais, tres ventás 
e unha porta balconeira, en planta primeira O balcón ten unha varanda de ferro montado sobre plataforma de pedra. 
A ampliación, de fábrica e ladrillo enfoscado e pintado de amarelo, retranqueada respecto da edificación principal, ten un 
oco, porta, en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA SUESTE:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra, cunha ampliación de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de 
amarelo, que sobresae da liña de fachada en planta baixa formando unha terraza. Presenta unha composición con tres ocos 
verticais, ventás, en planta baixa; e cinco ocos verticais, tres ventás e dúas portas balconeiras en planta primeira. Ten un 
balcón de pedra completado con cemento que se une á terraza, que é a cuberta da edificación engadida. Ten unha 
cheminea pintada da mesma cor que a fachada.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA NORTE: Presenta un espazo con cuberta de tella con pilares de pedra e vigas de madeira. 
MEDIANEIRA: Medianeira de pedra e de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604740; Y: 4673406 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Plataformas pétreas de balcóns  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da parte de ladrillo da fachada principal por pedra. Pintado das varandas e das partes de ladrillo dunha cor da 
gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A F2_Fachada lateral 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

036 Canellón Fonte Abaixo-A, 41 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46336 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4633603PG0743S0001GA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Rural  Privado  Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Alto Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a vivenda unifamiliar, de planta cadrada con edificacións apegadas a norte e sur. Ten a 
fachada principal ao canellón Fonte Abaixo-A, no oeste, e a traseira a parcela veciña, no leste. Ten medianeiras ao norte e 
ao sur. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas con estrutura de madeira e tella curva. A edificación apegada ao oeste ten cuberta a dúas augas de 
tella curva, e a do leste non conserva a cuberta. Presenta aleiro de madeira. Sobresae cheminea de ladrillo enfoscado de 
planta rectangular.  
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachadas de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Na parte oeste presenta unha parte coa pedra 
pintada de branco e unha fachada de fábrica de ladrillo pintado da mesma cor. O corpo central presenta unha composición 
cun oco vertical, porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón con 
varandas de ferro sobre lousas de pedra que ocupa toda a fachada.  A edificación apegada no lado oeste, está retranqueada 
aproximadamente dous metros da liña de fachada. Ten unhas escadas de pedra que dan acceso a unha solaina de pedra 
con varandas de ferro pintadas de branco, onde se atopa a porta de acceso a vivenda en planta primeira. Presenta unha 
composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, porta e ventá, en planta primeira. A edificación 
apegada cara o leste, tamén está retranqueada e non presenta cuberta nin carpinterías, pero si un oco, portalón de entrada, 
en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de azul e marrón.  
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra. A medianeira norte ten un oco vertical, porta, na planta primeira. A solaina ten varanda de pedra.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604730; Y: 4673414 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas  Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Elementos pétreos senlleiros Aleiro de madeira Carpinterías de madeira 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. 
Pintado das carpinterías e varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da pintura da pedra da parte oeste. Eliminación da parte de fábrica de ladrillo da parte oeste, 
deixando á vista a fachada de pedra. Pintado da cheminea dunha cor da gama indicada na normativa. Apertura do oco tapiado da parte leste. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

037 Canellón Fonte Abaixo-A, 35 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634710PG0743S0001FA 1930 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta poligonal coa fachada principal ao canellón, polo suroeste, e 
outras dúas á parcela veciña, leste e norte. Comparte medianeira polo  noroeste. Conta con planta baixa e primeira. Trátase 
dunha única edificación con dúas propiedades. Está datada en 1930, aínda que foi rehabilitada nos últimos anos. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e estrutura de formigón armado, e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella plana con canlón e baixantes de zinc. Sobresae unha cheminea de ladrillo de planta cadrada. 
Ten apegada a antena de televisión. 
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado de vermello en planta primeira. Presenta unha composición cun oco vertical no corpo principal, porta, e un oco 
vertical na edificación adxectiva, porta,  en planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira. Presenta unha cuberta 
na porta de acceso feita con paneis de plástico imitando tella.   
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado de cor cobre. 
FACHADA Á PARCELA DO VECIÑO:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, tapada na súa maior parte por 
unha edificación adxectiva de fábrica de ladrillo enfoscado pintado de vermello, mentres que en planta primeira é de fábrica 
de ladrillo enfoscado pintado de vermello, que ademais voa aproximadamente medio metro sobre a planta baixa. Presenta  
tres ocos verticais, dúas portas e unha ventá, en planta baixa, e  tres ocos verticais, ventás en planta primeira. Na edificación 
adxectiva, ten tres ocos verticais, ventás, en planta primeira. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado e de aluminio lacado en gris escuro. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604720; Y: 46734438 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das fachadas de ladrillo e 
da cheminea dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da cuberta da porta de entrada. Pintado das portas de chapa dunha cor da gama indicada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A F2_Fachada lateral 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

038 Canellón Fonte Abaixo-A, 33 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634709PG0743S0001OA 1930 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular coa fachada principal ao canellón, polo suroeste, 
e traseira á parcela do veciño, polo nordés. Comparte medianeiras á norte e á sur. Conta con planta baixa e primeira. Está 
datada en 1930 aínda que foi obxecto dunha rehabilitación integral nos últimos anos. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e estrutura de formigón de formigón armado, e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella plana con canlón e baixantes de zinc.  
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado de vermello en planta primeira.  Trátase dunha  única edificación con dúas propiedades. Presenta unha composición 
con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira. Presenta 
contadores en fachada. Ten tamén un tendal de aluminio que ocupa a maior parte da fachada na planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado de cor cobre, con enreixado na ventá de planta baixa, e aluminio lacado en branco nas 
ventás de planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira norte é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de vermello. A medianeira sur no está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604718; Y: 4673442 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das fachadas de ladrillo 
dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do tendal da fachada. Ocultación dos contadores,  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

039 Canellón Fonte Abaixo-A, 31 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634711PG0743S0001MA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta trapezoidal cunha fachada ao canellón, ao leste, e outra á súa 
parcela, cara o sur. Ten medianeiras nos  lados norte e oeste coas parcelas veciñas. Conta con planta baixa, primeira e 
baixocuberta. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. Presenta aleiro de madeira.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición cun oco vertical, 
porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira. Ten un muro de peche da parcela de pedra co 
mesmo encintado da fachada, que presenta un oco vertical, porta de acceso á parcela. Ten contadores no muro e presenta 
un báculo en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de verde e de branco. A porta do muro é metálica.  
FACHADA A SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, ventás, en planta primeira.   
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de branco.  
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras son de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten dous pequenos ocos verticais na 
medianeira norte, e un na medianeira oeste, en planta primeira. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604706; Y: 4673424 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Muro de peche da parcela Aleiro de madeira 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución 
das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. 
Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A F2_Medianeira norte 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

040 Canellón Fonte Abaixo-A, 29 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634712PG0743S0001OA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta irregular, cunha fachada á Rúa Fonte Abaixo, polo suroeste, 
tres ao Canellón Fonte Abaixo-A, polo sureste. O lado restante ao norte, ten unha parte cara á parcela do veciño e outra en 
medianeira con outro veciño. Conta con planta baixa, primeira e baixocuberta. Está datada en 1890, aínda que foi 
recentemente obxecto dunha rehabilitación integral.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA:  
Cuberta a catro augas  de tella con canlón e baixantes de aluminio. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada  de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, e un pequeno oco cadrado, aberto a posteriori, en planta baixa; e catro ocos verticais, unha porta balconeira e tres 
ventás, en planta primeira. Presenta un balcón con varandas de ferro montado sobre unha lousa de pedra. Ten contadores e 
un báculo en fachada.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. Presenta a caixa de contadores cara o exterior. 
FACHADA A RÚA FONTE ABAIXO: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, ventás, en 
planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras en planta primeira. Todos os ocos teñen dintel en arco. Ten un balcón 
con varandas de ferro montado sobre unha lousa  de pedra que ocupa toda a fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA Á PARCELA DO VECIÑO: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo.Presenta un oco vertical, ventá, no baixocuberta.  
MEDIANEIRAS: 
Medianeira de pedra e a ampliación é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604711; Y: 4673404 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Plataformas pétreas de balcóns Varandas 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación dos ocos tradicionais, apertura da parte tapiada dos ocos. Pintado das varandas e dunha cor da gama indicada 
na normativa. Pintado da ampliación de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa. Traballado dos bordes de pedra do oco novo da fachada ao canellón para a súa mellor integración 
na fachada. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-A F2_Fachada lateral_Rúa Fonte Abaixo 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

041 Rúa Fonte Abaixo, 27 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634713PG0743S0001KA 1987 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta sensiblemente cadrada coa fachada principal á rúa Fonte 
Abaixo, ao suroeste, outras dúas, noroeste e nordés, cara ás parcelas veciñas e medianeira ao sueste. Conta con planta 
baixa e primeira.Está datada en catastro no ano 1987, aínda que debe ser a data da reforma de planta primeira xa que a 
planta baixa é máis antiga.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e formigón armado e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella plana con canlón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de planta cadrada de ladrillo. Ten 
apegada a antena de televisión.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado imitando o encintado da pedra, en planta primeira. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, en planta baixa; e un gran case cadrado, ventá, en planta primeira. Na ventá de planta baixa presenta unha reixa de 
aluminio anodizado en cor cobre. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
FACHADA NOROESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado imitando o encintado da pedra, en planta primeira. Presenta tres pequenos ocos cadrados en planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604705; Y: 4673407 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos de planta baixa  
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación das fachadas de ladrillo e refacer en pedra respectando a disposición de ocos da normativa. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da planta baixa da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Vivenda en venda. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Fonte Abaixo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

042 Canellón Fonte Abaixo-B, 23 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 463471 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634715PG0743S0001DA 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular cunha  fachada ao canellón Fonte Abaixo B, no 
noroeste. Ten medianeiras nos tres lados restantes. Conta só con planta baixa e está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604798; Y: 4673422 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Aleiro de madeira 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración das carpinterías de madeira ou substitución de unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Respectar as alturas actuais. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-B  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

043 Canellón Fonte Abaixo-B, 21 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634716PG0743S0001XA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta poligonal coa fachada principal ao canellón. Ten medianeiras 
nos lados restantes. Conta con planta baixa cara o canellón e baixa e primeira cara a parcela do veciño. Está datada en 
1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa. Ten contadores en fachada. Ten unha antena de televisión e unha cheminea na 
fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604703; Y: 4673424 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das 
fachadas. Eliminación da antena da fachada.  Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Respectar as alturas actuais. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-B  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

044 Canellón Fonte Abaixo-B, 19 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634717PG0743S0001IA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta poligonal coa fachada principal ao canellón Fonte Abaixo B, 
no sueste, e medianeiras nos lados restantes. Conta con planta baixa cara o canellón e baixa e primeira cara a parcela do 
veciño. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella con canlón e baixantes de PVC. 
FACHADA AÓ CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nunha parte, e de pedra caleada noutra. Presenta 
unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta baixa. Presenta unhas escadas con varanda de ladrillo que dan 
acceso a unha das portas. Ao fondo do canellón esta cuberto cunha estrutura metálica e paneis de plastico. Presenta unha 
edificación adxectiva de pedra caleada cunha porta. Ten contadores en fachada.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón e aluminio anodizado. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604693; Y: 4673430 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración da pedra caleada ou 
limpado e encintado como o resto da fachada. Eliminación da cuberta de estrutura metálica e paneis plásticos. Substitución da varanda de ladrillo por unha acorde coa normativa. 
Eliminación do pavimento de baldosas. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Respectar as alturas actuais. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-B F1_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo-B 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

045 Rúa Fonte Abaixo, 17 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 18 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634718PG0743S0001JA; 4634719PG0743S0001EA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural  

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular coa fachada principal á rúa Fonte Abaixo, no 
suroeste, e outra ao Canellón Fonte Abaixo-B, no sueste. Ten medianeiras nos lados nordés e noroeste. Conta con planta 
baixa e primeira cara a rúa e so baixa cara o canellón. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA FONTE ABAIXO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, en planta baixa; e un oco vertical,ventá, cunha reixa de aluminio pintado de branco, e unha galería, en 
planta primeira. Presenta unhas escadas de pedra que dan acceso a unha solaina montada sobre un canzorro tamén de 
pedra, sobre a que está a galería.Diante da galería hai un enreixado de aluminio, que continúa na escada e que serve de 
peche.  A galería ten unha porta na parte que da cara a escada. Ten antena de televisión en fachada e tamén un banco de 
pedra en planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira en planta baixa e de aluminio lacado en branco en planta primeira. A galería e 
tamén de aluminio lacado en branco. 
FACHADA AÓ CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco horizontal, 
ventá, cara a planta baixa. Ten contadores e unha cheminea en fachada.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
MEDIANEIRAS:Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604699; Y: 4673426 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros Escadas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución das varandas por 
unhas acorda á normativa ou pintado dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da varanda da ventá de planta primeira. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. Eliminación do tendal. Eliminación da antena de televisión na fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Edificación con dúas referencias catastrais. Respectar as alturas actuais. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Fonte Abaixo F2_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo-B 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

046 Rúa Fonte Abaixo, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634701PG0743S0001YA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta poligonal cunha  fachada á rúa  Fonta Abaixo, no suroeste e 
outra ao Canellón Fonte Abaixo-C, no noroeste. Ten medianeiras nos lados restantes. Conta con planta baixa e primeira. 
Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira. A ventá da planta baixa ten unha reixa 
de ferro pintada de verde. Ten un emparrado suxeito por unha estrutura metálica. Subiuse a cuberta uns 40 cm con fábrica 
de ladrillo. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa, e de aluminio pintado de branco en planta primeira. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de pedra con distintos encintados. Presenta unha composición cun pequeno oco cadrado en planta baixa, e un oco 
vertical, ventá, en planta primeira, completado con ladrillo. Ten outro oco vertical, ventá, na parte retranqueada da fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco e de madeira pintada da mesma cor. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira nordés é de pedra con encintado de morteiro gris. As demais non están vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604696; Y: 4673434 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Carpinterías de madeira 

Emparrado   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución dunha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira 
dunha cor da gama indicada na normativa. Unificación do encintado, deixando o realzado pintado de branco ou substituíndo por afundido do cor da pedra. Substitución das partes de ladrillo 
por pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Fonte Abaixo F2_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo-C 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

047 Canellón Fonte Abaixo-C, 13 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634702PG0743S0001GA - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada en planta baixa, destinada a alpendre,  de planta trapezoidal con dúas fachadas ao canellón Fonte 
Abaixo C, cara o nordés e o noroeste. Ten medianeiras nos lados sueste e suroeste. Carece de data catastral.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella plana con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 30 cm.   
FACHADA NOROESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Presenta unha composición cun oco vertical, ventá, 
en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en marrón. Ten unha reixa de ferro na ventá. 
FACHADA NORDÉS:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Accedese dende unhas escadas de formigón.  
Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa. Ten anclaxe para antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en marrón.   
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604690; Y: 4673438 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra ou por un realzado pintado de branco. Eliminación da 
varanda da ventá. Eliminación do enganche para antena de televisión da fachada. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C F2_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo-C 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

048 Canellón Fonte Abaixo-C, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634703PG0743S0001QA 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular coa fachada principal ao canellón Fonte Abaixo 
C, no noroeste, e outra á súa parcela, no sueste. Ten medianeiras nos dous lados restantes. Conta con planta baixa e 
primeira cara o canellón e baixa cara o patio traseiro. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella plana con canlón e baixantes de PVC.   
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa; e un oco vertical,ventá, en planta primeira. Ten unhas escadas  de formigón, que dan acceso á porta de 
entrada. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado en planta baixa e aluminio lacado en marrón en planta primeira. 
FACHADA SUESTE:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, en planta baixa. Presenta un emparrado suxeito con estrutura metálica no patio traseiro. 
Carpintería exterior:  
Porta de madeira e ventá de aluminio marrón. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras de pedra  están pintadas de laranxa. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604697; Y: 4673436 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías de madeira 
dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado da fachada de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C F2_Fachada traseira_Parcela veciña 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

049 Canellón Fonte Abaixo-C, 9 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634704PG0743S0001PA 1950 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta sensiblemente rectangular, coa fachada principal ao canellón 
Fonte Abixo C, ao noroeste, unha cara a parcela do veciño, no sueste, ao suroeste ten unha parte en medianeira e outra 
parte cara a parcela do veciño e comparte medianeira ao nordés. Conta con planta baixa e primeira cara o canellón e so 
baixa na fachada posterior. Está datada en 1950.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella plana con canlón de PVC e baixantes de fibrocemento.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten pedras que saen da liña de fachada. Parte da 
fachada apoiase sobre unha roca natural. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco 
vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en verde en planta baixa e de madeira pintada de marrón en planta primeira. 
FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición cun oco vertical sen carpinterías.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604700; Y: 4673440 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de 
madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Unificación dos encintados nas dúas fachadas, restaurando o encintado realzado pintado de branco ou substituíndo  o actual por un 
afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C F2_Fachada traseira_Parcela veciña 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

050 Canellón Fonte Abaixo-C, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634705PG0743S0001LA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada destinada a vivenda unifamiliar, de planta rectangular con dúas fachada cara o canellón Fonte Abaixo C, 
ao norte, outra á parcela veciña, ao sueste e medianeira ao suroeste. Conta con planta baixa e primeira cara o canellón e so 
planta baixa á fachada posterior. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón de PVC e baixantes de fibrocemento.  
FACHADA NOROESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A fachada apoiase sobre unha roca natural. 
Presenta unha composición cun oco vertical, ventá, en planta primeira e é cega en planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
FACHADA NORDÉS:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A fachada apoiase sobre unha roca natural. 
Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa e é cega en planta primeira. Accedese mediante unha 
escada de pedra cunha varanda de aluminio. Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en verde. 
FACHADA SUESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604703; Y: 4673444 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por un afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. 
Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Mantemento da edificación actual.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C F2_Fachada lateral_Canellón Fonte Abaixo-C 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

051 Canellón Fonte Abaixo-C, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634706PG0743S0001TA 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta cadrada cunha fachada á súa parcela, no oeste,  e outra á 
parcela do veciño, no leste. Ten medianeiras a norte e sur. Ten planta baixa e soto. Está datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.Accédese  subindo unhas escadas hasta a cota da 
fachada. A fachada presenta unha composición con tres ocos verticais, unha porta e dúas ventás, en planta baixa.Ten muro 
de peche de parcela de pedra, cemento e remate metálico cara o canellón Fonte Abaixo-C e de fábrica de ladrillo con remate 
metálico cara o canellón Fonte Abaixo-B.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio marrón. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeira norte está pintada de branco, a medianeira sur non está vista.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604715; Y: 4673448 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación da parte de cemento do 
muro de peche da parcela cara o canellón Fonte Abaixo-C. Pintado dos portais, varandas e remates metálicos dos muros dunha cor da gama indicada ou substitución por uns acordes á 
normativa. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal F2_Acceso_Canellón Fonte Abaixo-C 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

052 Canellón Fonte Abaixo-C, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634707PG0743S0001FA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada ao canellón Fonte Abaixo C, no 
oeste,  e outra á parcela do veciño, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e soto. Está datada en 
1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa. O acceso realizase mediante unhas escadas de formigón. Ten varanda  de forxa no 
muro de peche da parcela, que e de pedra. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604713; Y: 4673454 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das varandas por unha 
acordes á normativa ou pintado das actuais dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

053 Canellón Fonte Abaixo-C, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46347 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634708PG0743S0001MA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada  a vivenda, de planta rectangular cunha fachada ao canellón Fonte Abaixo C, no 
oeste, outras dúas, norte e leste cara a  parcela do veciño. Ten medianeira no lado sur. Edificación tradicional con unha 
ampliación posterior. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra na parte tradicional e de formigón na parte nova. A estrutura horizontal e de 
formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de cemento de planta cadrada con 
remate metálico. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, 
en planta baixa; e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira. A porta máis ó sur ten acceso á fachada tradicional de 
pedra, e polo tanto atóase retranqueada da línea de fachada principal. Os demais ocos están na ampliación. Ten contadores 
e buzón en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio. Ten a caixa de persianas cara o exterior. 
FACHADA NORTE: 
A medianeira norte é de pedra na parte tradicional, e de fábrica de ladrillo na ampliación. A planta baixa está sen enfoscar e 
a planta primeira está enfoscada e pintada de amarelo. Ten un oco vertical, ventá, na planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira sur non está vista.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604710; Y: 4673458 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado da ampliación de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa ou derribo da ampliación  de ladrillo deixando á vista a fachada tradicional. Substitución das carpinterías 
metálicas por unhas de madeira. do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado da cheminea dunha cor da gama indicada na normativa.  Eliminación 
da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Fonte Abaixo-C F2_Medianeira norte 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

054 Rúa José Mármol, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 32037 634 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 32037A008006340000FQ - 32037A008006340001GW 2005 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación illada unifamiliar, destinada a vivienda de planta rectangular. A parcela da cara a rúa José Mármol, no leste, e 
cara a parcelas veciños nos lados norte, sur e oeste. Ten planta primeira e baixocuberta, cara a rúa José Mármol e planta 
sótano, baixa, primeira e baixocuberta cara a parte posterior, debido á diferenza de nivel entre ambos lados. En 
consecuencia ten unha forte pendente cara a fachada leste pasando de duas a catro plantas. O acceso prodúcese a través 
dunha escada de pedra na planta primeira.  A parcela de un peche en pedra cun enreixado de ferro pintado de cor negra. 
Está datada en 2005.   
ESTRUTURA: Estrutura de formigón armado. 
CUBERTA: Cuberta a catro augas de pizarra abufardada con canalón e baixantes de Aluminio.Voa aproximadamente 40 cm 
respecto á liña de fachada.  Sobresaen duas chemineas de planta cadrada en pedra. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de granito tipo "rosa porriño" con encintado cor gris . Presenta dous ocos verticais, ventás, en planta baixa, dous 
ocos verticais, unha porta e unha ventá, en planta primeira. O  acceso prodúcese mediante unhas escadas de formigón con 
aplacado en granito. O acceso prodúcese a través dunha terraza cunha varanda de aluminio pintado de branco. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
FACHADA SUR: 
Fachada de granito tipo "rosa porriño"  con encintado cor gris . Presenta dous ocos verticais, ventás, en planta baixa, catro 
ocos verticais,  tres ventás e unha porta balconeira en planta primeira. Ten balcón cunha varanda de aluminio  lacado branco 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco.  
FACHADA LESTE:   
Fachada de granito tipo "rosa porriño", con encintado de cor gris. Presenta tres ocos  verticais, unha porta de garaxe e dúas 
ventás, en planta soto,tres ocos verticais, unha porta balconeira e dúas ventás, en planta baixa, dous ocos verticais,una porta 
balconeira  e unha ventá, en planta primeir, e dous ocos verticais, ventás, no baixocuberta. Presenta un balcón que ocupa 
aproximadamente a metade da fachada, cun enreixado de ferro pintado de branco, en planta baixa, e un balcón que ocupa a 
maior parte da fachada en planta primeira, cun enreixado de ferro pintado de branco.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. Ten a caixa de persianas cara o exterior en planta primeira. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de granito tipo "rosa porriño", con encintado de cor gris. Presenta tres ocos verticais, unha porta e dúas ventás, en 
planta primeira, e dous ocos horizontais, ventás, en baixocuberta. O acceso prodúcese por  aplacadas con mármol, cunha 
varanda de ferro pintado de branco. A porta de acceso está retranqueada con respecto a línea de fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco. Ten a caixa de persianas cara o exterior na porta balconeira 
da planta primeira. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604680; Y: 4673468 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  
 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Derrubo   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Edificación fora de ordenación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa José Mármol F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

055 Rúa José Mármol, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46342 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634205PG0743S0001XA 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar , destinada a vivenda, de planta sensiblemente cadrada con dúas fachadas cara a rúa José 
Mármol, a leste e sur, e  medianeiras nos lados norte e oeste. Ten planta baixa, primeira e segunda.  A edificación orixinal 
tiña soamente planta baixa e primeira, sendo a planta segunda un engadido posterior.Está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e estrutura de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro en planta baixa. Presenta unha composición con tres ocos verticais, portas, en 
planta baixa; unha galería, dous ocos horizontais, ventás, en planta primeira, e tres ocos verticais, dúas ventas e unha porta 
balconeira, en planta segunda. Ten unha solaina de pedra en planta primeira, que antigamente era un balcón, pero que 
posteriormente se pechou, en parte cunha  galería e a outra se pecha con fábrica de ladrillo e aplacado de pedra.  Na planta 
segunda ten unha lousa de formigón na que se monta un balcón con varanda de ferro e cuberta de chapa. Leva apegada 
dúas antenas de televisión. Ten contadores en fachada. Presenta tamén un bnco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado, excepto dúas das portas da planta baixa, que son de aluminio 
pintado en branco, e marrón. 
FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro en planta baixa e primeira, e fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de 
pedra en planta segunda.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e pequena ventá, en planta baixa; dous 
ocos verticais, porta balconeira e ventá, en planta primeira, e un oco vertical, ventá, en planta segunda. Ten un balcón con 
solaina de pedra e varanda de ferro en planta primeira con unha cuberta de panel plástico ondulado. Ten dous báculos 
superpostos e contadores en fachada.  
MEDIANEIRAS: Medianeiras de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604661; Y: 4673475 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira que ocupe toda a fachada. 
Desmontar a cuberta do balcón da fachada sur ou refacelo en tella curva. Desmontar a cuberta do balcón da fachada leste. Substitución  do encintado actual por un afundido do cor da 
pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  
 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se habita ocasionalmente. Planta segunda atopase fora de ordenación. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa José Mármol F2_ Fachada lateral_Rúa Fonte Abaixo 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

056 Rúa José Mármol, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46342 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634204PG0743S0001DA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unfamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblementerectangular, con unha fachada á rúa José 
Mármol, cara u oeste, á parcela do veciño cara o norte e ten medianeiras nos lados oeste e sur. Ten planta baixa e primeira. 
Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas con de tella con canalón e baixantes de cobre. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá,  en planta baixa;e un oco vertical, porta balconeira,en planta primeira. Ten un balcón de pedra con varanda de forxa. 
Apegada a varanda ten una antena de televisión. Ten un báculo na planta primeira . 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición con dous ocos cadrados, ventás, un 
en planta baixa e outro en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604662; Y: 4673483 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado da varanda dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da antena 
situada na fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa José Mármol F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

057 Rúa José Mármol, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia - - Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 32037A008090060000FS - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estructural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Alto Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a forno, de planta trapezoidal cunha fachada á rúa José Mármol, no oeste, 
outra á súa parcela, no leste e outra cara a parcela do veciño, no sur. Presenta medianeura na maior parte da fachada norte, 
menos a parte máis ao leste, que da cara a parcela do veciño. Ten planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva.  
FACHADA A RÚA JOSÉ MÁRMOL: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro gris. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta 
baixa.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de chapa de aluminio pintada de cor marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604682; Y: 4673486 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

Adición de unha planta.   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Tratase dunha construccion en planta baixa adicada a forno industrial. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa José Mármol  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

058 Rúa José Mármol, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia - - Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 32037A008006360000FL  - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre, de planta rectangular cunha fachada á rúa José Mármol, no oeste,  
e outras dúas á súa parcela, a leste e norte. Ten medianeiras no lado sur. Ten planta baixa.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de paneis plásticos ondulados.  
FACHADA A RÚA JOSÉ MÁRMOL: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro gris.  Presenta unha composición cun oco vertical, porta, e un oco 
horizontal, portal, en planta baixa. Presenta un dintel de madeira no oco horizontal. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de chapa de aluminio anodizado. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604672; Y: 4673504 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Ocultación de contadores. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

Adición de unha planta.   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa José Mármol  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

059 Rúa San Roque, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 46342 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4634202PG0743S0001KA -  

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta poligonal con unha fachada curva cara á rúa San Roque e 
José Mármol, no norte, outra á súa parcela, no sur, e outra en parte cara á súa parcela e en parte cara a rúa José Mármol, 
no leste. Ten planta baixa e primeira. Edificación rehabilitada. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a múltiples augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  
Sobresae cheminea de planta cadrada con aplacado de pedra e remate metálico.  
FACHADA  NORTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  A fachada forma a curva entre a rúa José Mármol e a rúa San 
Roque. Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e catro ocos verticais, ventás, en planta 
primeira. Ten catro pequenos ocos na fachada sen carpintería. Presenta cornixa de madeira. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira na súa cor natural. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604649; Y: 4673497 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Ocultación dos contadores. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa San Roque F2_Fachada lateral_Rúa José Mármol 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

060 Rúa San Roque, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534417PG0743S0001RA 1980 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa San Roque, 
no sur, e outra á súa parcela, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e oeste. Ten planta baixa, primeira e baixocuberta. 
Está datada en 1980.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de zinc. Sobresae cheminea de cemento de planta rectangular. 
FACHADA A RÚA SAN ROQUE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro.  Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, e unha galería, en planta primeira. Ten dous balcóns de cemento 
con varandas de ferro pintado de negro. Presenta un dintel de pedra tallada na porta principal. Ten unha terraza enriba da 
galería, na  con peto de cemento e varanda de aluminio. Ten un muro de peche da parcela con varanda de ferro pintada de 
verde, con dúas portas de acceso á parcela. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. A porta principal é de madeira pintada de marrón. Presenta caixa de 
persianas cara o exterior.  
FACHADA A SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro.  Presenta unhas escadas con varandas de cemento 
que dan acceso a planta primeira, onde se atopa  unha galería montada sobre unha plataforma de formigón. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, ventás, e unha porta balconeira que da acceso á terraza enriba da galería. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. Presenta caixa de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN  DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604617; Y: 4673489 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Dintel da porta principal 

Muro de peche da parcela   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintada de todas as varandas dunha cor da gama indicada na normativa ou substitución por unha acorde coa normativa. 
Pintado das plataformas dos balcóns dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Eliminación da galería.Cubrición da 
plataforma de formigón da galería con pedra. Eliminación do peto da terraza deixando so varandas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa San Roque F2_Fachada lateral_Rúa San Roque 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

061 Rúa San Roque, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

A Huerta 4534416PG0743S0001KA   - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Rural Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela rodeada por un muro de pedra , que serve de peche, e que da cara a rúa San Roque, cara a norte e leste, e cara as 
parcelas dos veciños no resto dos lados. No seu interior atópanse tres palleiras e un hórreo.Edificacións illadas, de uso 
equipamento, destinadas a protección de animais, e alpendres, todas en planta baixa.  Accédese por un portal metálico 
pintado de negro. Dúas das palleiras son antigas, de bloques de pedra, unha con cuberta de tella e outra de uralita. O outra 
palleira e de construcción máis reciente, de bloque de hormigón  e ladrillo e cuberta de tella. A palleira máis ao norte ten un 
cuberto apoiado en dous pilares de madeira e unha cuberta de chapa metálica. O hórreo e de pedra, e no lugar no que 
antigamente tiña madeira, ten na actualidade fábrica de ladrillo, unha reforma de fai máis de 30 anoos. Hai palleiras antigas 
con muros de pedra e novas de bloque de formigón e ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604625; Y: 4673505 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Muro de peche da parcela Fachadas de pedra  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual do muro por un afundido do cor da pedra. Pintado do portal de acceso dunha cor da gama indicada na normativa ou substitución por un de madeira. 
Enfoscado e pintado dunha cor da gama indicada, das fachadas das palleiras de bloque de formigón e ladrillo.   

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo das edificacións de pedra existentes. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Porta de acceso_Rúa San Roque F2_Muro de peche da parcela_Rúa San Roque 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

062 Rúa San Roque, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534415PG0743N0001OE -  

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa San Roque, 
no norte, cara a súa parcela , no leste, e medianeiras nos lados oeste e sur. Ten planta baixa e baixocuberta.  Fíxose unha 
rehabilitación da vivenda fai pouco. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva sobre paneis ondulados. Sobresae cheminea metálica de planta circular. 
FACHADA Á RÚA SAN ROQUE: 
Fachada  de pedra encintada con morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta 
baixa. 
Carpintería exterior:  
Porta de aluminio pintada de marrón. 
FACHADA A SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa. Presenta un 
emparrado ao longo da fachada. 
Carpintería exterior:  
Porta de aluminio pintada de marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604624; Y: 4673528 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Cubrición da cuberta con tella 
curva. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Roque F2_Fachada lateral 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

063 Rúa San Roque, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535609PG0743N0001KE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano  tradicional Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente  rectangular cunha fachada á rúa San Roque , 
no sur,e outra a rúa José Mármol, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e oeste. Debido á diferenza de nivel entre 
ámbalas dúas rúas,ten soto, planta baixa e primeira cara a rúa San Roque e planta baixa, primeira e segunda cara José 
Mármol. Está datada en 1890. Fíxose unha rehabilitación integral en agosto de 2013, só conservando os muros de pedra e 
engadindo unha fiada de pedra no encontro coa cuberta.  
ESTRUTURA: 
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón.  
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm. Sobresaen 
dúas chemineas de pedra e unha antena de televisión. Ten paneis solares na cuberta.  
FACHADA  SUR: 
Fachada de pedra con encintado do cor da pedra.  Da á rúa San Roque e á rúa José Mármol con unha cota 3 m inferior. 
Presenta unha composición con tres  ocos verticais,unha porta de acceso e dúas portas balconeiras, en planta baixa, tres 
ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira,  e dous ocos verticais, portas,  na planta soto,  de acceso dende  a rúa 
José Mármol. Ten un balcón de pedra na parte que da a José Mármol situado á cota da rúa superior, que fai de cuberta ó 
volume inferior. A varanda e de pedra. Ten tamén unha varanda de pedra na porta balconeira que da á rúa San Roque. 
FACHADA LATERAL ESTE: 
Fachada de pedra con encintado do cor da pedra.  Presenta unha composición  con tres ocos verticais, dúas ventás e unha 
porta balconeira, en planta primeira, dous ocos verticais, portas balconeiras,en planta baixa, e é cega en planta soto. Ten un 
balcón de pedra na primeira planta ocupando todo o largo da fachada. A varanda e de pedra. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado do cor da pedra.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604652; Y: 4673523 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Balcóns e varandas Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 
 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúas San Roque e José Mármol F2_ Fachada lateral_Rúa José Mármol 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

064 Rúa San Roque, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535608PG0743N0001OE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta en forma de “L” cunha  fachada á rúa San Roque, no 
suroeste, e outras dúas, parte da fachada surleste  e a fachada norleste,  ás parcelas traseiras. Ten medianeiras na outra 
parte da fachada surleste e na fachada noroeste. Ten planta baixa e soto. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA SAN ROQUE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición con catro ocos verticais,dúas portas 
e dúas ventá. Unha porta e unha ventá ocupan un so oco tradicional, no que se pechou parte dun oco tradicional con fábrica 
de ladrillo. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado con enreixado de ferro pintado de negro nas ventás. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN  DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604647; Y: 4673532 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Apertura do oco tradicional. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado dos enreixados dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das 
fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa San Roque  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

065 Rúa San Roque, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535607PG0743N0001ME 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha  fachada á rúa San Roque, 
no suroeste, outras dúas á súa propia parcela, no norleste, e no noroeste, donde unha pequena parte fai medianeira coa 
edificación veciña. Ten medianeira nos lados surleste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a seis augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc.  Sobresae cheminea de ladrillo pintado de vernello e 
remate metálico 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado afundido pintado de negro.  Presenta unha composición con tres ocos verticais, unha porta 
e dous portais, en planta baixa; e catro ocos verticais, dúas portas balconeiras e dúas ventás, en planta primeira. Ten dous 
balcóns con lousa de formigón e varandas de ferro pintadas de negro.  Parte dun oco tradicional pechouse con fábrica de 
ladrillo con enfoscado pintado  de beige. Presenta dous canzorros de pedra, un en cada extremo da fachada. Ten contadores 
en fachada. 
Carpintería exterior:  
Portais de aluminio pintado de verde e porta de aluminio gris. As carpinterías de planta primeira son de aluminio pintado de 
branco. Presentan as caixas de persianas cara o exterior 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira sur é de pedra con encintado de morteiro gris.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial 

Coord. UTM X: 604638; Y: 4673540 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Canzorros de pedra 
 

OBRAS INDICADAS  

Apertura dos ocos tradicionais. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das plataformas de balcóns, varandas e cheminea dunha cor da gama indicada na 
normativa. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Nas antigas  cortes consérvanse as paredes da antiga capela de San Roque  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa San Roque F2_Fachada traseira_a carballeira 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

066 Praza San Roque, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa das Clos  
Casa das Emetéreas 

4535605PG0743N0001TE; 4535605PG0743N0002YR; 
4535605PG0743N0003UT 

1769 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apeegada unifamiliar, destinada a vivienda, en planta primeira, e a cimercial, en planta baixa,con  planta en 
forma de “L” cunha  fachada cara a praza San Roque, no sur. Ten medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e 
primeira. Está datada en 1769.  Estivo 40 anos abandonada. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a múltiples augas de tella curva con canalón e baixantes de cobre. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado do cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, unha de 
entrada a vivenda e outra de entrada ao comercio,en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta 
primeira. Ten unha solaina de pedra , que ocupa a meirande parte da fachada, en planta primeira,cunha varanda de ferro sen 
pintar. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado branco e marrón.  
MEDIANEIRAS: 
Medianeira de pedra con encintado afundido do cor da perda. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de pallabarro e fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

t X: 604628; Y: 4673552 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración do encintado actual.  Eliminación do cableado 
das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4535605PG0743N0001TE, 4535605PG0743N0002YR e 4535605PG0743N0003UT. 
  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza San Roque  F2_ Fachada traseira_a carballeira 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

067 Praza San Roque, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535604PG0743N0001LE Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta poligonal cunha fachada á praza San Roque, e con 
medianeiras nos tres lados restantes. Ten patio interior na esquina nordeste da parcela. Ten planta baixa, primeira e 
segunda, esta última construída nunha ampliación posterior. Ten unha edificación adxectiva de dúas alturas, na parte norte. 
É anterior a 1900. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de P.V.C. Sobresae cheminea cadrada pintada de branco con remate 
metálico. 
FACHADA  A PRAZA SAN ROQUE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, nas dúas primeiras plantas, e na planta alta, 
fábrica de ladrillo recuberta cun aplacado de pedra.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, unha pequena 
ventá e a porta de acceso, en planta baixa; una ventá cadrada e unha porta balconeira  en planta primeira; e dúas ventás 
cadradas na planta segunda. Ten dous escalóns de acceso na porta principal. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio branco. Presenta unha reixa de ferro pintado de branco, na ventá da planta baixa, e unha varanda 
de forxa na porta balconeira de planta primeira. Ten a caixa de persianas cara o exterior en planta primeira. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, nas dúas primeiras plantas, e na planta alta, 
fábrica de ladrillo recuberta cun aplacado de pedra. 
MEDIANEIRAS: 
Fábrica de ladrillo con enfoscado de morteiro gris. 
INTERIOR: 
As divisións interiores son de ladrillo e pallabarro.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604620; Y: 4673553 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das varandas por 
unhas acordes ó plan. Ocultación dos contadores. A planta alta atopase fora de ordenación. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados. 

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira. Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Derrubo da última planta. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente, agás a planta alta. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A planta alta atopase fora de ordenación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza San Roque F2_ Fachada traseira_Canellón Alfonso Meno 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

068 Praza San Roque, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535603PG0743N0001PE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a  vivenda,  de planta rectangular cunha  fachada á praza San Roque, no sur, e 
outra á súa parcela, cara o norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. Presenta un aleiro de madeira de 25 cm.   
FACHADA A PRAZA SAN ROQUE: 
Fachada de pedra con diferentes encintados.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, unha porta en planta 
baixa e unha porta balconeira, en planta primeira. Presenta báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón en planta baixa e de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604616; Y: 4673558 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Aleiro de madeira 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido da cor da pedra. Substitución das carpinterías por unha reprodución das actuais. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Roque F2_ Fachada traseira_Canellón Alfonso Meno 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

069 Praza San Roque, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535610PG0743N0001ME 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha  fachada á praza San Roque, no sur. Ten 
medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC. Presenta un peto de cemento.   
FACHADA Á PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e portal, en planta baixa; e tres ocos verticais, dúas ventás e unha porta balconeira, en planta primeira. Os 
ocos están pintados tanto no contorno como na parte interior, con pintura de cor branca. Ten un balcón con varandas de 
cemento montado sobre unhas lousas de pedra pintada. Ten contadores e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira e de aluminio  pintads de verde en planta baixa e de madeira pintada de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604610; Y: 4673558 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á 
normativa.Eliminación da pintura da plataforma de pedra do balcón. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa.  Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación 
dos contadores. Eliminación da antena de televisión da fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Roque F2_Fachada traseira_Canellón Alfonso Meno 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

070 Rúa Alfonso Meno, 21 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535601PG0743N0001GE -   

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Ruína  

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, de planta trapezoidal cunha fachada á rúa Alfonso Meno, no sur,  e outra ao  canellón 
Alfonso Meno, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e leste.  Ten planta baixa e primeira. Estado ruinoso. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
 En estado ruinoso 
FACHADA Á RÚA ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta baixa. A planta primeira está 
derrubada. 
Carpintería exterior: 
Carpintería de madeira 
FACHADA Ó CANELLÓN ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta pedras que saen da liña de fachada. Presenta unha composición cun oco vertical, 
porta, en planta baixa. Ë cega en planta primeira. Ten a forma de cuberta a dúas augas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604603; Y: 4673558 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_Fachada lateral_Canellón Alfonso Meno 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

071 Canellón Alfonso Meno, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535602PG0743N0001QE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unfamiliar,  de planta trapezoidal con dúas fachadas ó canellón Alfonso Meno, a norte e oeste. Ten 
medianeiras nos lados sur e leste.  Ten planta baixa e primeira.Estado ruinoso. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, porta 
balconeira, en planta primeira.  
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición cun  oco vertical, ventá, en planta primeira. Ë cega en planta 
baixa Ten báculo na fachada. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604600; Y: 4673567 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas   
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno F2_Fachada lateral_Canellón Alfonso Meno 

  

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

072 
Praza San Roque, 6 (dereito de paso) 
Canellón Alfonso Meno, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45356 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535606PG0743N0001FE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a comercial hoteleiro, de planta trapezoidal cunha  fachada ao canellón Alfonso 
Meno, no oeste,  e dúas á parcela do veciño, a norte e leste. Ten medianeira no lado sur. Ten planta baixa, primeira e 
baixocuberta. Está datada en 1920. Ten dereito de paso dende a Praza San Roque.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC. A cuberta da planta segunda é a dous augas que verten en 
perpendicular á fachada.  
FACHADA AO CANELLÓN ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas e 
ventá, e un oco cadrado, ventá, en planta baixa; dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira; e un oco 
horizontal, ventá, en baixocuberta. Ten dous balcóns con varandas de cemento montados sobre lousas e canzorros de 
pedra. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de branco. 
FACHADAS NORTE E LESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
MEDIANEIRA: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604622; Y: 4673562 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Unificado do encintado de todas as fachadas. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á normativa. Pintado das carpinterías dunha cor da gama 
indicada na normativa. Cubrición da bufarda coa mesma  pedra da fachada ou pintado dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución da porta de acceso dende a Praza San 
Roque por unha de madeira, a cor pode ser diferente do resto das carpinterías de esa fachada. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno F2_Acceso_Praza San Roque 
 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

073 Canellón Alfonso Meno, 19 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45355 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535501PG0743N0001AE 1967 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha ampliación de ladrillo cara o sur.  Ten unha 
fachada ó canellón Alfonso Menos, no oeste,  e outras dúas á súa parcela, no sur e no leste. Ten medianeira no lado norte. 
Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1967.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra na parte tradicional, e vertical e horizontal de formigón na 
ampliación. 
CUBERTA: Cuberta a catro augas nas dúas edificacións, a tradicional de tella curva e a ampliación de tella plana. Ten 
canalón de aluminio e de PVC e baixantes de aluminio. Sobresae cheminea de pedra con remate metálico.  
FACHADA AO CANELLÓN ALFONSO MENO: 
Fachada tradicional de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con tres 
ocos verticais, portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras,e unha galería cunha parte fechada con 
ladrillo con unha ventá cadrada, en planta primeira. Presenta unha solaina de pedra na que se monta a galería e un balcón 
con varanda de ferro pintada de branco. Na ampliación ,a fachada é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco  
fechada con galería na planta primeira. Ten báculo e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira na parte tradicional, pintadas de verde na planta baixa, e de branco en planta 
primeira. Carpinterías da ampliación de aluminio, anodizado en planta primeira, e pintado de verde en planta  baixa. 
FACHADA SUR:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco.  A ampliación presenta unha composición cunha galería e un 
oco horizontal, ventá, en planta primeira. A planta baixa non ten cerramento. Ten un muro de peche da parcela de pedra e 
ladrillo con varandas de aluminio pintado de negro.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. 
FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, na parte tradicional , con seis pequenos ocos, tres 
en planta baixa e tres en planta primeira, e de  ladrillo enfoscado e pintado de branco, na parte ampliada, composición con 
dous ocos horizontais, ventás, un en planta baixa e outro en planta primeira, con carpinterías de aluminio anodizado. 
MEDIANEIRA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, ventás, en planta primeira.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604610; Y: 4673590 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira Varandas Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de 
madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da parte do balcón fechada con 
ladrillo. Pintado das varandas do balcón e dos elementos metálicos do muro de peche da parcela dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da varanda da ventá da fachada 
sur.  Pintado das fachadas de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da antena de televisión apegada en fachada. Ocultación dos contadores.   

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno F2_Fachada lateral_Canellón Alfonso Meno 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

074 Canellón Alfonso Meno, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 00800 083 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 32037A008000830000FU - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela apegada equipamento, destinada a alpendre. Na parcela existen tres edificacións,  dous alpendres e un canastro. A 
edificación do norte, de planta sensiblemente rectangular, ten catro fachadas. A edificación do sur, de planta cun tamaño 
inferior a outra, ten tres fachadas e unha medianeira. Entre as dúas edificación atópase un canastro. Ten muro de peche da 
parcela de pedra e cemento. Os alpendres teñen so planta baixa, mentres que o canastro esta elevado sobre uns canzorros 
de pedra. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
A edificación norte ten cuberta a dúas augas de tella curva. A edificación sur ten cuberta de tella mixta. 
FACHADA AO CANELLÓN ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra sen encintar. A edificación norte presenta unha composición cun oco vertical, porta. A edificación sur ten 
fachada de pedra con encintado de morteiro gris non presenta ocos. O canastro, de tres pes, é de pedra e madeira pintada 
de vermello. 
Carpintería exterior:  
Porta de madeira pintada de marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604600; Y: 4673618 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Canastro 
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución do 
encintado da edificación sur por un afundido do cor da pedra.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Non se poderá mover o Canastro de ubicación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno F2_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

075 Canellón Alfonso Meno, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 00800 640 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Forno 32037A008006400001GY Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Alto Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación illada equipamento, destinada a forno,  de planta rectangular cunha  fachada ao canellón Alfonso Meno, no oeste, 
outra fachada cara un pequeño camiño de acceso, no sur, e dúas fachadas ás parcelas dos veciños, a norte e oeste. Ten 
planta baixa. É  anterior a 1890. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva e canalón de PVC.  Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  Sobresaen dúas 
chemineas de planta rectangular de ladrillo recuberto de cemento. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.Presenta unha composición cons dous ocos 
verticais, porta de acceso e portal, e un oco cadrado, ventá. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira na súa cor orixinal. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra sen encintado.  
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra sen encintado.  
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra sen encintado. 
INTERIOR: 
Ten dous fornos que están en desuso pero que aínda serven.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604694; Y: 4673594 

 
 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Retirar o encintado de cemento para deixalo igual que as outras fachadas. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das 
carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

   

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

Adición dunha planta.   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Alfonso Meno F2_Fachada traseira_Parcela veciña 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

076 
Rúa Alfonso Meno,17 
Canellón Alfonso Meno, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45359 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535901PG0743N0001RE 1978 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha  fachadaao canellón, no leste, e outras 
dúas á súa parcela, a norte e oeste. Ten medianeira no lado sur. Ten unha ampliación cara o norte, e outra cara o oeste, 
deixando fachada cara a rúa. Ten planta baixa, primeira e segunda, excepto na ampliación, na que ten só planta baixa e 
primeira.Está datada en 1978.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e de formigón e horizontal de formigón. 
CUBERTA:Cuberta a dúas augas de tella  con canalón e baixantes de zinc. A ampliación ten cuberta de tella a unha auga.  
FACHADA Á RÚA ALFONSO MENO: 
Fachada de ladrillo con aplacado de pedra en planta primeira, e de ladrillo enfoscado e pintado de vermello en planta 
segunda.  Ten unhas escadas de acceso a planta primeira con varanda de aluminio pintado de negro. Presenta unha 
composición cun oco vertical, porta, en planta primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda. Ten un muro de peche 
da parcela de pedra cun portal de aluminio pintado de negro. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de branco. Presenta persianas cara o exterior. 
FACHADA AO CANELLÓN ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
enfoscado e pintado de vermello. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, e outro horizontal, ventá, en planta 
baixa; e dous  ocos horizontais, ventás, en planta primeira e segunda. A ampliación ten fachada de granito con forxado de 
formigón á vista e pintado de vermello.Ten planta baixa e primeira. Presenta unha composición cun oco horizontal, porta de 
garaxe, en planta baixa; e un oco horizontal, ventá, en planta primeira.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de branco. Presenta persianas cara o exterior.Na ventá de planta baixa 
ten unha reixa de ferro pintada de negro. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de granito en planta baixa e primeira, e de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de vermello en planta segunda. 
Presenta unha composición con catro ocos horizontais, ventás, en planta primeira; e dous ocos horizontais e un vertical, 
ventás, en planta segunda.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de branco.  
FACHADA OESTE: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de vermello. Presenta unha composición con un oco vertical, vidreira, en 
planta primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de branco.  
MEDIANEIRAS:Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604584; Y: 4673579 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  
 

   

 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Apertura do oco tradicional da 
fachada leste. Pintado deas fachadas de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das varandas, enreixado, portal e remates metálicos do muro de peche da parcela dunha 
cor da gama indicada na normativa. Fachada de granito. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  
 

   

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  
 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_Fachada lateral_Canellón Alfonso Meno 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

077 Praza San Roque,1  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435715PG0743N0001AE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á praza San 
Roque, no leste, e  medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890. Ten un acceso 
para a vivenda que linda cara o oeste.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA A PRAZA SAN ROQUE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, dúas  portas e unha 
ventá ,en planta baixa, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón con lousas de pedra e 
varanda de formigón  A porta balconeira que non da ao balcón, ten unha varanda de formigón. Ten báculo e antena de 
televisión en cuberta. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio gris en planta baixa e branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira sur está vista en planta primeira, é de pedra con encintado de morteiro gris e ten unha ventá con carpintería de 
aluminio branco. A medianeira norte non está vista xa que queda enrasada coa cuberta da edificación veciña.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604597; Y: 4673539 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na 
normativa ou substitución por unhas acorde á normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da antena de televisión en fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Vivenda en venta. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Roque F2_Medianeira Sur 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

078 Praza San Roque, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 39 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435739PG0743S0001SA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal situada entre medianeiras e cunha fachada ao 
patio da parcela veciña. Ten o acceso dende a fachada que linda cara o leste (Praza San Roque, 2) Ten planta baixa e 
primeira. É Está datada en 1890.   
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604586; Y: 4673542 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 
 

 
 
 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Porta de acceso_Praza San Roque  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

079 Canella Jorge Alberto Ferreiro, 13 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435716PG0743N0001BE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre,de planta trapezoidal cunha fachada á canella Jorge Alberto 
Ferreirono ,no leste, outra á parcela do veciño, cara o oeste e outra parte á rúa e parte á parcela do veciño, no sur. Ten 
medianeira no lado norte. Ten planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 30 cm.   
FACHADA A CANELLA LESTE: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa.  
Carpintería exterior:  
Porta de madeira pintada de verde. 
FACHADA CANELLA SUR: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604587; Y: 4673532 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Aleiro de madeira 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de 
madeira dunha cor da gama indicada na normativa. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro F2_Fachada lateral_ Canella Jorge A. Ferreiro 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

080 Canellón Jorge Alberto Ferreiro, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435717PG0743N0001YE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular. Ten unha fachada á súa parcela, 
no leste, e tres medianeiras. Ten unha edificación adxectiva no acceso á parcela, cara o sur. Ten planta baixa e primeira. 
Está datada en 1890. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a múltiples augas de tella. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra en planta baixa e de ladrillo enfoscado e pintado en planta primeira. Presenta muro de peche de parcela 
cara o sur con portal de aluminio pintado de branco. Ten báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra en planta baixa e de ladrillo en planta primeira. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA:Parcial. 

Coord. UTM X: 604568; Y: 4673540 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Muro de peche de parcela 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra.Pintado do portal de acceso a parcela dunha cor da gama 
indicada na normativa. Eliminación da antena de televisión da fachada.  Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Canellón Jorge A. Ferreiro  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

081 Canellón Jorge Alberto Ferreiro, 9 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 18 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435718PG0743N0001GE Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha  fachada ao canellón Jorge Ferreiro, no 
sur,  e outra á súa parcela, no norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva. Presenta aleiro de madeira. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas dispostas perpendicularmente 
unha da outra, en planta baixa. Ten un balcón montado sobre unha plataforma de madeira apoiada sobre dúas columnas  de 
pedra de sección rectangular, na parte leste da fachada, e que xeran un porche na parte inferior, retranqueado da liña de 
fachada. O balcón ten unha varanda de madeira rudimentaria. A parte oeste, pechouse en planta baixa con pedra sen 
encintar  e en planta primeira con fábrica de ladrillo sen enfoscar.  
Carpintería exterior:  
Portas de madeira sen pintar. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total 

Coord. UTM X: 604566; Y: 4673530 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataforma de madeira do balcón 

Columnas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación do balcón seguindo as indicacións da normativa. Eliminación da parte pechada con fábrica de ladrillo, continuando o balcón ou pechando con galería de madeira. Substitución 
do encintado actual por un afundido do cor da pedra.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Jorge A. Ferreiro  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

082 Canella Jorge Alberto Ferreiro, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 20 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435720PG0743N0001YE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre, de planta trapezoidal cunha fachada á canella Jorge Alberto 
Ferreiro, no leste,e cara á parcela do veciño  cara o oeste. Ten medianeiras nos lados norte e surTen planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva con canalón de PVC. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta. Presenta báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Porta de madeira pintada de negro. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604568; Y: 4673521 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado da porta de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Jorge A. Ferreiro  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

083 Canella Jorge Alberto Ferreiro, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 21 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435721PG0743N0001GE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estructural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a alpendre,  de planta trapezoidal  cunha fachada á canella Jorge Alberto 
Ferreiro, cara o leste, e cara a parcela do veciño a oeste e sur. Ten medianeira no lado norte. Ten planta baixa. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva. Sobresae cheminea metálica. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, e un pequeño oco 
cadrado, ventá. 
Carpintería exterior:  
Porta de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604568; Y: 4673518 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Jorge A. Ferreiro  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

084 Canella Jorge A. Ferreiro, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa do Guitos 4534403PG0743S0001BA 1890 ou anterior 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado. Residencial Terciario Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural  

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada, destinada a vivenda unifamiliar,  de planta sensiblemente rectangular coa fachada principal á canella 
Jorge Alberto Ferreiro, no oeste. Ten medianeiras nos tres lados restantes. Conta con planta baixa e primeira. Está datada 
en 1890 ou anterior.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dous augas de tella curva con canlón de cobre. Presenta un aleiro de madeira duns 50 cm.   
FACHADA A CANELLA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas 
portas e unha ventá con reixa de ferro, en planta baixa; e dous ocos verticais, ventá e porta balconeira con varanda de ferro 
cara o interior, en planta primeira. Ten un banco de pedra apegado a fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira e de aluminio. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604572; Y: 4673502 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Aleiro de madeira Disposición de ocos 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías de aluminio por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor 
da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Jorge A. Ferreiro  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 
CATÁLOGO:  

 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

085 Canella Jorge Alberto Ferreiro, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534404PG0743S0001YA 1996 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección  

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegad unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular con tres fachadas ao canellón 
Jorge Alberto Ferreiro, cara a norte, leste e oeste, con medianeira no lado sur. Ten planta baixa e primeira. E edificación 
diferénciase en dous corpos, o principal,  con planta baixa e primeira e un engadido, con soamente planta baixa. A parcela 
ten un peche de pedra con encintado con morteiro, con varanda de forxa pintada de branco. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de formigón.  
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella plana con canalón e baixantes de aluminio. Ten un aleiro de apróximadamente 40 cm. 
Sobresaen dúas antenas de televisión.  
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro.  A planta primeira voa sobre a planta baixa aproximadamente 50 cm . 
Presenta unha composición cun oco horizontal, ventá, e un oco vertical, porta, en planta baixa, e  dous ocos verticais, portas 
balconeiras, e un oco horizontal, ventá, en planta primeira. Na planta primeira hai dous retranqueos de fachada que serven 
de balcón, cunha varanda de forxa pintada en branco. 
Carpintería exterior: Carpinterías de  aluminio lacado en branco.  
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro, na edificación principal e fachada de pedra con xunta a óso no 
engadido. A fachada retranquéase en perpendicular aproximadamente na metade. Presenta unha composición con tres ocos 
horizontais, ventás,, un deles en perpendicular a fachada, e un oco vertical, portal,  en planta baixa. Na planta primeira ten 
tres ocos verticais, ventás, e unha vidrieira, que continúa en perpendicular. Con protección de baixantes de aluminio. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en  branco. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro, na edificación principal e fachada de pedra con xunta a óso no 
engadido. Presenta unha composición con tres ocos horizontais, ventás,e un oco vertical, porta,  en planta baixa. Na planta 
primeira ten un oco vertical, ventá, na que hai ademais un tendal de aluminio pintado de branco.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en  branco. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. Existe un pequeno desfase pola diferenza de pendentes que esta enfoscado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604580; Y: 4673514 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada  principal_Canellón Jorge A. Ferreiro F2_ Fachada lateral_Canellón Jorge A. Ferreiro 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

086 Canella Jorge Ferreiro, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534405PG0743S0001GA 1984 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destianda a vivenda, de planta trapezoidal cunha fachada cara á súa propia parcela e o 
canellón, Jorge Alberto Ferreiro, no norte con medianeiras nos lados restantes. Ten patio interior. Ten planta baixa, primeira 
e segunda.  A edificación é máis baixa no corpo de acceso, que no principal. Está datada en 1984.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA Á CANELLA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
enfoscado sen pintar na segunda. Presenta unha composición cun  oco vertical, ventá, en planta baixa; tres ocos verticais, 
unha porta e unha ventá, en planta primeira; e é cega en planta segunda. Ten unhas escadas de acceso a porta na planta 
primeira. Ten un patio de acceso pechado con muro de pedra e portal de ferro. Está cuberto cun emparrado.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira na súa cor natural 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. A medianeira oeste, ten unha composición con tres ocos verticais, 
portas balconeiras, na planta segunda. Ten unha terraza ocupando todo o longo da fachada, cun retranqueo que forma o 
patio interior da vivenda. Ten varanda de cemento. Presenta unha cheminea de ladrillo e antena de televisión apegada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604585; Y: 4673500 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Apertura do oco tradicional da planta baixa. Eliminación dos recubrimentos de cemento dos ocos de planta primeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido 
do cor da pedra. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado do portal do muro e das escadas dunha cor da gama indicada na normativa. 
Completado con pedra da parte da fachada na que se atopa a porta. Derribo da planta segunda por estar fóra de ordenación. 

Pintado dunha cor da gama indicada na normativa da ampliación de fábrica de ladrillo. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación da varanda de cemento e 
substitución por unha acorde coa normativa.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro 
F2_Fachada lateral_Vista dende Praza San Rosendo da                    
                                  planta fora de ordenación 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

087 Canella Jorge Ferreiro, 19 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534410PG0743S0001PA Anterior a 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a almacén, formada pola unión de outras dúas, a planta é sensiblemente en 
forma de “L” con dúas fachadas á canella Jorge Alberto Ferreiro, no suroeste, dúas á parcela do veciño, cara o norleste e 
tres medianeiras. Ten planta baixa na parte leste e baixa e primeira na parte norte. É anterior a 1900. 
ESTRUTURA:  
Estrutura de vertical de muros de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira na parte leste, e estrutura de formigón 
con fachadas de bloque con aplacado de pedra na parte norte. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas na parte leste e a tres na norte. Ambas teñen estrutura de madeira e tella plana.  
FACHADA Ó NORTE DA RÚA: 
Fachada de bloque de formigón con aplacado de pedra.  Presenta unha composición con un oco horizontal, porta de garaxe, 
en planta baixa, e un oco vertical, ventá, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminioanodizado  e portal de chapa de aluminio anodizado. 
FACHADA Ó LESTE DA RÚA:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Ten una fiada de fábrica de ladrillo con enfoscado de morteiro gris na 
unión coa cuberta, ten relevo imitando o encintado da pedra.  Presenta unha composición con un oco horizontal, ventá con 
enreixado de ferro, e outro vertical, porta. Presenta xardineiras de fábrica de ladrillo con enfoscado de morteiro gris imitando 
o encintado da pedra apegadas á fachada.Ten unha lámpada enriba da porta. 
Carpintería exterior: 
Carpinterías de aluminio con enreixado de fundición  pintado de negro na ventá.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604610; Y: 4673500 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado afundido do cor da pedra. Substitución do enfoscado da fiada superior por un de morteiro do cor 
da pedra. Substitución das xardineiras por unhas de pedra. Pintado  do enreixado dunha cor da gama indicada na normativa. Conexión da baixante ó sistema de saneamento. Eliminación 
do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

Non se permite dar máis alturas.   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro F2_ Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

088 Canella Jorge Ferreiro, 17 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534411PG0743S0001LA 1905 ( actualmente en reforma) 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, dstinad a vivend, de planta poligonal con dúas fachadas á canella Jorge Ferreiro, a oeste e 
sur. Ten medianeiras nos dous lados  oeste e sur. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1905. Edificación 
rehabilitándose actualmente.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. A estrutura da cuberta é de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella curva. O canalón e as baixantes son de PVC. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro de cor semellante á pedra pintado de branco. Presenta unha composición con 
tres ocos verticais, portas, e outro cadrado, porta de garaxe, en planta baixa, e dous ocos verticais, ventá e porta balconeira, 
en planta primeira. Balcón con solaina de pedra e varanda de ferro na primeira planta. Ten contadores en fachada. 
FACHADA SUR:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro de cal de cor semellante á pedra pintado de branco. A metade oeste sobresae 
en planta baixa 1,40 m deixando un balcón con varanda de ferro pintada de branco  na primeira planta. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, ventá e porta balconeira na primeira planta. 
MEDIANEIRAS: 
Non ten medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604600; Y: 4673508 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro F2_Fachada lateral_Canella Jorge A. Ferreiro 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

089 Canella Jorge Ferreiro, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534412PG0743N0001TE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal con dúas fachada á canella Jorge Ferreiro, cara 
a oeste e sur. Ten medianeiras nos lados norte e leste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canalón e baixantes de PVC. Presenta cornixa de pedra.  
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con xunta a oso.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical,  
porta balconeira, e dous cadrados, ventás,  en planta primeira. Presenta un balcón montado sobre lousas de pedra que se 
apoia en dúas columnas de pedra na parte oeste e nun muro de pedra na parte leste. Ao balcón accédese por unhas 
escadas de pedra en dous tramos que ten varanda de pedra e o balcón de ferro pintada de branco. Ten unha varanda-portal 
tamén de ferro pintado de branco no final do primeiro tramo de escadas. Ten báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
As portas son de madeira pintada de cor verde na planta baixa, e de cor arena na planta primeira. As ventás están tapadas 
con táboas de madeira. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra con xunta a oso. Presenta unha composición cun oco vertical, porta de garaxe, en planta baixa; e un oco 
cadrado, ventá, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
A porta de garaxe e de aluminio pintado de cor arena e a ventá esta tapada con táboas de madeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604595; Y: 4673518 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Columnas de pedra Escadas de pedra Varandas 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas de ferro dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canella Jorge A. Ferreiro F2_Fachada lateral_Canella Jorge A. Ferreiro 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

090 Praza San Roque, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534413PG0743S0001FA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo - Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha  fachada á praza  San Roque , no 
noroeste, e outra á súa parcela, no norleste. Ten medianeiras nos lados surleste e suroeste. Ten planta baixa e primeira. 
Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella  con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Ten un portal no muro de peche da parcela que da 
acceso a varias vivendas. A edificación presenta unha composición con dous ocos verticais, ventás, en planta baixa; e tres 
ocos verticais, dúas portas balconeiras e unha ventá, en planta primeira. Presenta unha solaina con plataforma de pedra 
montada sobre 7 canzorros e columnas de pedra de sección cadrada, que ocupa toda a fachada. Ten varanda de aluminio 
pintada de negro. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco. As ventás de planta baixa presentan unha reixa de ferro pintadas de negro.  
FACHADA A SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, con dous ocos verticais. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeira de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604606; Y: 4673528 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros e columnas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da 
gama indicada na normativa ou substitución por unhas acorde á normativa. Pintado do enreixado dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración da porta do muro de peche de 
parcela ou substitución por unha reprodución da actual. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza San Roque F2_ Acceso_Praza San Roque 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

091 Praza San Roque, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534414PG0743S0001MA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular situada entre medianeiras e cunha  fachada a 
súa parcela, no norleste, onde linda coa praza San Roque. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890. O muro de 
peche da parcela  e de pedra con encintado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604610; Y: 4673526 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Muro de peche da parcela   
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual do muro ou substitución por un afundido do cor da pedra. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Praza de San Roque  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

092 Praza San Roque, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 18 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534418PG0743S0001DA  - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a alpendre,  de planta poligonal situada entre medianeiras, a norte, leste e sur, 
e cunha fachada a parcela veciña e outra a súa parcela, no surleste. Ten o acceso dende as propiedades que lindan ó 
noroeste (Praza San Roque, 10). Ten planta baixa. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604606; Y: 4673520 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Praza San Roque  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

093 Praza San Roque, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45344 19 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4534419PG0743N0001XE  - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Esta parcela é o resultado de dividir unha propiedade en dúas partes, quedando con metade da edificación e metade do 
patio. Ten o acceso polo patio da parcela veciña (Praza San Roque, 2).  A edificación resultante  e apegada equipamento, 
destinada a alpendre, confachada ó seu patio, no leste e ó patio do veciño que linda cara o oeste. Ten planta baixa e 
baixocuberta.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva sobre paneis ondulados. 
FACHADA: 
Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, 
porta balconeira, en planta primeira. Presenta un emparrado ó longo da fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de cor marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604610; Y: 4673525 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. 
Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Cubrición da cuberta con tella curva. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso _Praza San Roque  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

094 Rúa Alfonso Meno, 24 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435714PG0743N0001WE 1890 (reformado en 1982) 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta en forma de “L” con unha fachada a plaza San Roque, no 
leste, e cara a rúa Alfonso Meno, cara o norte. Ten medianeiras nos lados oeste e sur. Ten planta baixa e primeira, na parte 
oeste da edificación, e planta baixa, primeira e segunda na parte leste.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a múltiples augas de tella con canalón e baixantes de PVC, con protección de aluminio. Presenta un aleiro en 
cuberta de morteiro pintado de branco. 
FACHADA NORTE: 
En planta baixa e primeira fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, e en planta segunda 
fachada con acabado imitando sillería de pedra con encintado de cor branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, e dous ocos cadrados, ventás, en planta baixa; tres ocos verticais, ventás, en planta primeira; e dous ocos 
verticais, ventás, en planta segunda. Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado en planta primeira e de madeira na cor orixinal en planta baixa. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa e primeira, e fachada con acabado 
imitando sillería de pedra con encintado de cor branco.  Presenta unha composición con un oco vertical, portal, en planta 
baixa; un oco vertical, ventá, en planta primeira; e dous ocos verticais, ventá e vidrieira, na planta segunda.  A planta 
segunda voa apróximadamente 40 cm  sobre as plantas baixa e primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado gris  e lacado branco,en plantas primeira e segunda e de madeira de 
cor orixinal en panta baixa. 
INTERIOR: Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
MEDIANEIRAS: Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604597; Y: 4673548 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha 
cor da gama indicada na normativa. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das 
fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Derrubo de unha planta 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Planta segunda fora de ordenación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Alfonso Meno  F2_ Fachada lateral_Praza San Roque 

 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

095 Rúa Alfonso Meno, 19 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 45359 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4535902PG0743N0001DE Anterior a 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha fachada ao canellón Alfonso Meno, no 
sur, unha fachada ao canellón Alfonso Meno,no leste,  e outra a parcela do veciño. Ten medianeira no lado norte. Ten planta 
baixa, primeira e segunda cara ó canellón e unha menos cara a rúa. É anterior a 1900. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros de pedra  na planta baixa e de formigón no resto do edificio. A estrutura horizontal é de formigón.  
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella con canalón e baixantes de zinc. Sobresae cheminea metálica de planta circular.  
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa e de ladrillo con aplacado de pedra gris nas restantes. 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa, e un oco vertical, ventá, en planta 
primeira. A planta segunda e cega e ten un retranqueo de aproximadamente dous metros en paralelo a Rúa Alfonso Meno, 
formando un balcón. O balcón ten un peto do material da fachada e unha varanda de aluminio pintada de branco que leva 
apegada  antena de televisión. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado gris con enreixado na ventá de planta baixa. 
FACHADA Á RUA:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa e de ladrillo con aplacado de pedra nas restantes. Presenta 
unha composición dous ocos verticais, unha porta de acceso e outra de garaxe, en planta baixa; catro ocos verticais, ventás, 
en planta primeira; e catro ocos verticais, tres ventás e unha porta de acceso ó balcón en planta segunda. Ten un báculo na 
primeira planta. Ten contadores en fachada. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris en planta baixa e de ladrillo con aplacado de pedra nas restantes. Presenta 
unha composición con un oco vertical, ventá, en planta primeira e un oco vertical, ventá, en planta segunda. A planta baixa e 
a segunda son cegas.  
MEDIANEIRAS: 
A parte vista é de ladrillo con aplacado de pedra. 
INTERIOR: 
As divisións interiores son de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA:Total. 

Coord. UTM X: 604589; Y: 4673563 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado afundido do cor da pedra. Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das fachadas.  
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F1_ Fachada lateral_Canellón Alfonso Meno 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

096 Rúa Alfonso Meno, 22  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435713PG0743N0001HE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente  rectangular cunha fachada á rúa Alfonso 
Meno, cara o norte con medianeiras nos tres lados restantes. Destinada a vivenda. Ten planta baixa, primeira, e segunda 
retranqueada. É apegada unifamiliar e está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con catro ocos 
verticais, dúas portas e dúas ventás, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten 
varandas de ferro nas portas balconeiras. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón nas portas de planta baixa, e aluminio nas carpinterías restantes. Ten a caixa de 
persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste é de pedra. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604585; Y: 4673552 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos de planta primeira Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas e das 
carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

097 Rúa Alfonso Meno, 20 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435712PG0743N0001UE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular  cunha fachada á rúa Alfonso 
Meno, no norte,  e outra ó canellón Fornos, no oeste. Ten medianeiras nos lados leste e sur. Ten planta baixa e primeira. 
Presenta unha edificación adxectiva destinada a garaxe e terraza. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm. A edificación adxectiva ten cuberta a dúas 
augas de panel plástico ondulado de cor verde. 
FACHADA A RÚA ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra con encintado  de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, 
portas, e un pequeño oco cadrado, ventá, en planta baixa, e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten 
contadores en fachada. A edificación adxectiva presenta unha primeira parte de pedra con unha altura un metro inferior a 
cornixa da edificación principal. A planta alta é de fábrica de ladrillo visto ata 1,10 m de altura, con unha cuberta de paneis 
plásticos con estrutura metálica. Esta cuberta e máis alta que a cuberta da edificación principal.   
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de marrón. O portal do garaxe é metálico e está pintado da mesma cor 
que as carpinterías de madeira. 
FACHADA AO CANELLÓN FORNOS:   
Ten un muro de mampostería de aproximadamente 2 metros de alto, con unha fiada de bloques de formigón no que se apoia 
un enreixado metálico.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR: 
As divisións interiores son de pallabarro. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604575; Y: 4673553 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Aleiro de madeira Muro de mampostería 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Igualado da altura de cornixa coa edificación veciña (Alfonso Meno, 22). Eliminación da edificación adxectiva, permitindo a construción de un garaxe en planta baixa. Cambio do portal 
metálico por un de madeira.  Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha 
reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 
 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

098 Rúa Alfonso Meno, 18 (C. Fornos) Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435711PG0743N0001ZE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada á súa parcela, no oeste,  e outra á 
parcela do veciño, no sur. Edificación tradicional cunha edificación adxetiva  de bloque de formigón. Ten medianeiras nos 
lados leste e norte. Ten planta baixa e primeira.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado do cor da pedra en planta baixa e sen encintar en planta primeira. Presenta unha 
composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira. Edificación apegada de 
bloque de formigón e ladrillo con cuberta de tella a unha auga. Ten unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira na vivenda tradicional e de aluminio na edificación apegada. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604573; Y: 4673541 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Muro de peche da parcela 
 

OBRAS INDICADAS  

Derrubo da edificación apegada. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías e do portal de acceso dunha cor da 
gama indicada na normativa. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Canellón Fornos F2_Fachada principal_Canellón Fornos 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

099 Rúa Alfonso Meno,15   Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435414PG0743N0001DE 1993 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha fachada á rúa Alfonso Meno, no sur, outra 
á parcela do veciño, no oeste, outra a un canellón no leste e outra a súa  propia parcela. Ten planta baixa, primeira e 
segunda. Está datada en 1993.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA:Cuberta a catro augas de tella con canalón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de ladrillo e planta cadrada 
con remate metálico.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada  de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
con aplacado de pedra na planta segunda.  Presenta unha composición con dous cocos verticais, portas, en planta baixa; 
dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira; e tres ocos horizontais, ventás, en planta segunda. Na planta 
primeira ten un balcón montado sobre lousas de pedra e pechado, na metade oeste da fachada, cunha galería. O balcón 
presenta unha varanda de aluminio anodizado sen pintar. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado sen pintar. 
FACHADA OESTE :   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
con aplacado de pedra na planta segunda. Ten dous pequenos ocos  cadrados na planta segunda.  
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
con aplacado de pedra na planta segunda. Presenta dous ocos verticais, ventás,  con reixas de ferro pintado de branco, en 
planta baixa; dous ocos verticais, ventás, en planta primeira; e un oco horizontal e outro vertical, ventás, en planta segunda. 
Na parte norte da edificación, as plantas primeira e segunda non están pechadas, deixando á vista unha escada de formigón. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
con aplacado de pedra na planta segunda. As plantas primeira  e segunda, na parte leste non están pechadas, presentando 
unha escada  de formigón que vai de planta primeira a segunda, cara unha porta de acceso que queda retranqueada. A 
fachada da planta segunda si chega ata o final, actuando como unha falsa fachada. 
Carpintería exterior: Portas de madeira pintadas de marrón e ventás aluminio lacado en branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604567; Y: 4673578 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación do peto do balcón, deixando a galería e a varanda ata a plataforma. Recuperación do balcón orixinal ou 
substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das 
fachadas. Ocultación dos contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente orixinal. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A planta segunda e as escaleiras de planta primeira posteriores están fora de ordenación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_Fachada lateral 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

100 Rúa Alfonso Meno,11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435412PG0743N0001KE; 4435412PG0743N0002LR 1970 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar  destinada a vivenda en planta  primeira e a comercial en planta baixa. Os acceso a vivenda 
en planta baixa. De planta trapezoidal con unha fachada á rúa Alfonso Meno, no sur, outra á parcela do veciño, no leste, e 
outra en parte a súa parcela, e en parte medianeira, no norte. Ten medianeira no lado oeste. Ten planta baixa, primeira e 
baixocuberta cara a rúa Alfonso Meno, e planta baixa e primeira cara a súa parcela. Está datada en 1970.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. A cuberta voa apróximadamente 40 cm 
sobre a liña de fachada. 
CUBERTA:Ten dúas cubertas a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e fachada de fábrica de ladrillo 
cuberto con azulexo en planta primeira. Ten dous tellados a tres augas sobre os ocos de planta baixa. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, porta do baixo e porta da vivenda,  e un oco cadrado, ventá,en planta baixa; e dous 
ocos verticais, ventás,  e un horizontal, vidreira, en planta primeira. Ten contadores e un cartel  en fachada. 
Carpintería exterior: Porta de acceso a vivenda de madeira pintada cor castaño, porta de acceso a comercial de aluminio, 
cunha verxa de aluminio e un enreixado tamén de aluminio, e ventás de aluminio anodizado en planta primeira. A ventá de 
planta baixa ten unha reixa de ferro.  A vidrieira en planta alta ten unha varanda metálica pintada de branco. 
FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e fachada de fábrica de ladrillo con 
aplacado en planta primeira, e baixocuberta. Presenta unha composición cun oco vertical, ventá , e un oco cadrado, ventás, 
en planta primeira, e un oco cadrado, ventá, en planta segunda 
MEDIANEIRA: 
Medianeira de fábrica de ladrillo con aplacado. A medianeira oeste presenta en baixocuberta un pequeño oco cadrado, 
ventá. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604546; Y: 4673578 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación dos tellados de planta baixa. Eliminación do azulexo de planta primeira e substitución por pedra ou enfoscado e pintado dunha cor da gama indicada na normativa. Enfoscado e 
pintado dunha cor da gama indicada das medianeiras. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por 
unhas de madeira. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435412PG0743N0001KE e 4435412PG0743N0002LR. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F1_Fachada lateral  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

101 Rúa Alfonso Meno, 9 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435411PG0743N0001OE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa Alfonso 
Meno, cara o sur,  outra á parcela do veciño, no oeste, outra parte cara a parcela do veciño e parte medianeira, no norte, e a 
fachada leste en medianeira. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1920. Edificación rehabilitada recentemente.    
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella plana con canalón e baixantes de aluminio.  
FACHADA A RÚA ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra . Presenta unha composición cun oco vertical que ocupa todo o 
alto da fachada formado por porta e vidreira; e dous ocos verticais, porta e ventá, en planta primeira. Ten unha escada 
descendente polas que se accede á planta baixa e unha escada  de pedra que da  acceso a unha solaina do mesmo 
material, desde a que se accede a planta primeira. Ten varanda  de aluminio pintado de verde. Aumentouse a altura de 
cornixa aproximadamente 20 cm con ladrillo enfoscado e pintado da mesma cor co encintado.Ten contadores en fachada. 
Ten báculo en fachada.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de verde. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste ten un oco vertical, ventá, na planta primeira. A medianeira leste no está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604538; Y: 4673572 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Escadas de pedra  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Completado da cornixa de ladrillo con pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas 
acorde á normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Alfonso Meno  
 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

102 Rúa Alfonso Meno, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435410PG0743N0001ME 1993 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente  rectangular con outra edificación apegada, 
cara o oeste. Con unha fachada á rúa, no sur, e dúas á parcela do veciño, a leste e norte. Ten medianeira no lado oeste. Ten 
planta baixa e primeira na edificación principal, e baixa, primeira e baixocuberta na edificación apegada. Está datada en 
1993.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
A edificación principal ten cuberta a tres augas, e a apegada a dúas. Ambas son de tella con canalón e baixantes de PVC. A 
principal presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA A RÚA ALFONSO MENO: 
Fachada de pedra con encintado afundido de morteiro gris.  A edificación principal ten unha composición cun oco vertical, 
porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns con varandas de ferro 
pintado de negro montados sobre lousas de pedra. Ten muro de peche de parcela con portais e varanda  de ferro pintado de 
negro. Ten contadores en fachada. 
A edifiación adxetiva ten fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Está retranqueada 
apróximadamente catro metros da liña de fachada. Ten unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; dous 
ocos verticais, vidreira e porta, á que se accede mediante unha escada de pedra e que ademais esta sensiblemente 
retranqueada respecto á liña de fachada, en planta primeira, e dous ocos horizontais, ventás, na baixocuberta.  Este 
baixocuberta  voa aproximadamente 50 cm sobre a liña de fachada. Ten un emparrado cubrindo a porta de planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado cor cobre, e porta  de acceso en planta baixa de ferro pintado cor 
vermello. 
FACHADA A SÚA PARCELA:   
Fachada de pedra con encintado afundido de morteiro gris.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta 
baixa; e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira. Ten unhas escadas de acceso a edificación apegada, cara o norte. 
Carpintería exterior: Carpinterías de en planta baixa de ferro pintado de cor vermello. 
MEDIANEIRA: Medianeira de fábrica de ladrillo enfoscado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604528; Y: 4673571 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das varandas  e dos elementos metálicos do muro 
de peche da parcela dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación das persianas cara o exterior. Pintado da medianeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do 
cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_ Fachada lateral 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

103 Rúa Alfonso Meno, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 09 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435409PG0743N0001KE 1940 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estructural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha  fachada á rúa Alfonso Meno, no sur, e 
outra á súa parcela, cara o norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1940.  
ESTRUTURA:  
Estrutura de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta de tella con canalón de PVC e baixantes de cobre. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten un balcón con varandas de ferro montado 
sobre unha plataforma de pedra. Ten unha parte de fábrica de ladrillo enfoscado imitando a pedra. Cara o leste a edificación 
retranquéase aproximadamente 4 metros, creando un patio. Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas portas 
e un portal de ferro, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón sobre 
lousas de pedra, con varanda de ferro pintada de branco. A fachada do patio é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de 
amarelo. Esta parte presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, vidreira , en 
planta primeira. Ten dous ocos verticais, porta e ventá, na fachada perpendicular. Ten portal de ferro pechando o patio, no 
peche. Ten contadores en fachada.  
Carpintería exterior:  
A edificación de pedra ten portas de chapa pintada de marrón e ventás de madeira pintada de branco, as carpinterías da 
parte de ladrillo son de aluminio anodizado cor gris, cun pequeno aleiro nunha delas. Presenta a caixa de persianas cara o 
exterior nunha das ventás de planta primeira da fachada de pedra. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras non están vistas xa que quedan por debaixo  da cuberta das edificacións veciñas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604512; Y: 4673565 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas  Carpinterías de madeira da planta primeira.  
 

OBRAS INDICADAS  

Reconstrución da parte de ladrillo da fachada principal con pedra. Pintado das fachadas cara o patio dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución das carpinterías metálicas por 
unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas,  das carpinterías de madeira, e dos portais dunha cor 
da gama indicada na normativa. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

104 Rúa Alfonso Meno, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435408PG0743N0001OE 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Alto Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cun  patio na esquina suroeste. Ten unha 
fachada á rúa Alfonso Meno, no sur, a e outra á súa parcela, no norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta 
baixa e primeira. Está datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de aluminio. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  Sobresae 
cheminea de planta cadrada con aplacado de pedra.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro gris. Ten dinteles con inscricións. Presenta unha composición con un 
oco vertical, porta,  outro horizontal, portal, e un cadrado, ventá en planta baixa; e catro ocos verticais, dúas portas 
balconeiras e dúas ventás,  en planta primeira. O acceso o patio ten unha plataforma de pedra con peto de cemento e 
enreixado de ferro. No interior do patio ten un balcón con solaina de pedra e varandas de ferro.  A ese balcón dan alomenos 
dous ocos verticais, e un pequeno oco cadrado na fachada perpendicular á principal.Ten contadores e báculo en fachada. 
Con protección da baixante de fundición. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de verde en planta baixa e de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras non están vistas xa que quedan enrasadas ou por debaixo da cuberta das edificacións veciñas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604498; Y: 4673562 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposicións de ocos Elementos pétreos de balcóns 

Varandas Inscricións Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación do peto de cemento e do enreixado de ferro da plataforma do acceso ó patio. Recuperación da porta balconeira pechada na fachada á rúa. Substitución das carpinterías 
metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do 
cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente.  Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Alfonso Meno F2_ Fachada principal_Rúa Alfonso Meno 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

105 
Praza do Campo, 21 
Rúa Alfonso Meno, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435703PG0743N0001XE Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á Praza do 
Campo, no oeste e outra a Rúa Alfonso Meno, cara o norte. Ten medianeiras nos lados leste e sur. Ten un patio que da 
acceso a esta propiedade e a do veciño, cara o oeste. Ten planta baixa e primeira.É anterior a 1890. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de  vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva e estrutura da madeira con canalón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea metálica de 
planta circular.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pavés en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado en planta alta. Presenta unha composición 
cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, porta, e dous horizontais, ventás, en planta primeira. Presenta unha 
escada de acceso á primeira planta, con varanda de aluminio. Ten un peche de pedra cara a praza. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira en planta baixa, e aluminio lacado branco con enreixado de aluminio pintado de verde en planta 
primeira. Nas ventás da planta primeira ten as caixas das persianas cara o exterior. 
FACHADA Á RÚA:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco, agás o cerre da solaina tradicional en planta 
primeira, que é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado. Presenta unha composición con tres ocos verticais, unha porta e 
dúas ventás, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, e un cadrado,  ventá, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira na súa cor natural en planta baixa, e pintada de branco en planta primeira. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de pedra con encintado de morteiro gris. A medianeira sur non está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604486; Y: 4673541 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachada norte e leste Disposición de ocos da fachada norte Muro de peche da parcela 

Varanda da porta balconeira Carpinterías de madeira da planta primeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación da solaina tradicional ou reconstrución da ampliación de ladrillo en pedra e con unha disposición de ocos adecuada a normativa. Restauración do encintado actual ou 
substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración das carpinterías de madeira de planta primeira ou 
substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración, eliminación ou substitución por pedra do 
borde de ladrillo do muro de peche da parcela. En caso de actuación na cuberta deberá igualarse en altura a cuberta coa do veciño. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_ Praza do Campo  F2_ Fachada lateral_Rúa Alfonso Meno 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

106 Praza do Campo, 22 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435702PG0743N0001DE 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á Praza do Campo, 
no oeste,  e outra a un patio interior na parte posterior, no surleste. Ten medianeiras nos lados suroeste e norte. Ten un patio 
que da acceso a esta propiedade e a do veciño. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1900. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes e de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado. A fachada non e continua, senon que quebra na dirección perpendicular. 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, e unha galería con unhas escadas de acceso á planta primeira, 
en planta baixa; e un oco horizontal, ventá,  en planta primeira. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado gris. Das dúas portas da planta baixa, unha de madeira  e a outra de chapa de aluminio 
sen pintar. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de pedra con encintado de morteiro gris. A medianeira norte é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604487; Y: 4673537 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Muro de peche da parcela  
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación da solaina tradicional ou reconstrución da ampliación de ladrillo en pedra e con unha disposición de ocos adecuada a normativa. Reestruturación da cuberta baixando a súa 
altura ata enrasarse coa cuberta de edificación veciña (Praza do Campo, 21). Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das 
carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración, eliminación ou substitución por pedra do borde de ladrillo do 
muro de peche da parcela. Eliminación do cableado de fachada. Ocultación de contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reestruturación da cuberta segundo se indica na ficha e 
respectando as ordenanzas do plan. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Praza do Campo F2_ Fachada principal_Praza do Campo 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

107 Praza do Campo, 23 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 01 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Ocultación dos contadores. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Praza do Campo F2_ Fachada lateral_Canellón Colón 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435701PG0743N0001RE 1925 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a local, de planta pentagonal cunha fachada á Praza do Campo,  no oeste, 
outra ao Canellón Colón, no sur, e outra o patio interior da vivenda veciña, no norte. Ten medianeiras en parte da fachada 
norte e na fachada leste. Ten planta baixa. Está datada en 1925 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva e estrutura con canalón e baixantes de zinc.  
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro pintado de branco. Ten contadores en fachada. Presenta unha composición 
cun oco vertical, porta. Ten carteis de información apegados na fachada e tamén un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira e chapa pintada de marrón. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con un oco vertical, ventá, 
aberto en 2012.  
FACHADA NORTE: 
Fachada que da cara o patio interior das vivendas veciñas.  Fachada de pedra con encintado de morteiro pintado de branco. 
 Presenta unha composición con un oco vertical, porta. 
 MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604481; Y: 4673532 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

108 Canellón Colón, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 38 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira.  Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado da porta de madeira dunha 
cor da gama indicada na normativa. Pintado da varanda do balcón dunha cor da gama indicada  ou substitución por unha acorde á normativa. Eliminación da caixa de persianas cara o 
exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Colón F2_Medianeira leste 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435738PG0743S0001EA 1905 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal cunha fachada ao canellón Colón, cara o sur, e 
con medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1905.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  Ten unha cornixa en pedra. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón con lousas de pedra e 
varanda de aluminio pintada de negro. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de negro, agás a porta oeste que é de madeira pintada de negro. Presenta caixa de 
persiana ao exterior na porta balconeira da planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste é de pedra con encintado de morteiro pintado de branco. Ten unha oco vertical, ventá. A medianeira 
leste é de pedra en planta baixa e está cuberta con paneis ondulados de fibrocemento na planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Na medianeira oeste, ventá de madeira pintada de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604487; Y: 4673531 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCION ED 

109 Canellón Colon, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 35 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do portal de aluminio por un de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra.   
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
..  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Colón F2_Medianeira oeste 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435735PG0743N0001XE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen proteccion 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre, de planta sensiblemente rectangular cunha  fachada ao canellón 
Colón e con medianeiras nos tres lados restantesTen planta baixa  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de paneis ondulados con canalón de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado en mal estado. Presenta unha composición con un oco vertical, porta. Ten un banco de 
pedra apegado a fachada. 
Carpintería exterior:  
Portal de chapa de aluminio pintado de negro e branco. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste é de pedra sen encintar. A unión da pedra coa cuberta é de formigón. A medianeira leste é de pedra con 
encintado de morteiro gris. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604500; Y: 4673525 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCION ED 

110 Canellón Colón, 9  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 34 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas  Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado do enreixado dunha cor da gama indicada na 
normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  
 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Canellón Colón F2_Medianeira leste  
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435734PG0743N0001DE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen proteccion 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada ao canellón 
Colón, no sur,  e con medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA Ó CANELLÓN COLÓN: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris.Presenta unha composición con un oco vertical, porta, e outro horizontal, 
ventá. Ten tamén un aleiro máis baixo da cuberta, de chapa de aluminio 
Carpintería exterior:  
Ventá de aluminio lacado  branco con reixa pintada de verde e porta de aluminio pintada da mesma cor. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras norte e oeste non están vistas. A medianeira leste é de fábrica de ladrillo enfoscado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604505; Y: 4673526 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCION ED 

111 Canellón Colon, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 33 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas  Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Reestruturación da cuberta subindo a súa altura ata enrasarse coa cuberta de edificación veciña (Canellón Colón, 9). Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. 
Restauración das carpinterías de madeira e pintado dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  
 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. Reestruturación da cuberta segundo se indica na ficha e 
respectando as ordenanzas do plan. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1 _ Fachada principal_Canellón Colón  F2 _ Fachada lateral_Canellón Colón 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435733PG0743N0001RE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen proteccion 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a alpendre,  de planta sensiblemente rectangular con dúas fachadas ao 
canellón Colón, no sur e leste , e con medianeiras nos dous lados restantes. Ten planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de tella curva con canalón de PVC, que ocupa solo unha parte da fronte de fachada. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta.  
Carpintería exterior:  
Porta de madeira pintada de marrón. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604507; Y: 4673525 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

112 Canellón Colon, 10 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 32 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Eliminación do aparato de aire acondicionado da fachada. 
Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1 _Fachada principal_Canellón Colón F2 _Fachada lateral_Canellón Colón 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435732PG0743N0001KE Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

 EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a comercial,  de planta sensiblemente rectangular con dúas fachadas ao 
canellón, cara a norte e oeste con medianeiras nos dous lados restantes. Ten planta baixa. É anterior a 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de PVC.  A cuberta voa aproximadamente metro e medio sobre 
a liña de fachada. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e venta.  
fundición. Ten un báculo en fachada 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición con dous ocos, un horizontal, ventá, que ten 
tamén unha reixa de ferro pintada en negro, e un oco vertical, ventá.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado en branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA:Total. 

Coord. UTM X: 604508; Y: 4673517 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

113 Rúa Colón, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 24 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4435724PG0743S0001LA; 4435724PG0743S0002BS; 
4435724PG0743S0003ZD; 4435724PG0743S0004XF 

1930  ( reformado en  1987) 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a comercial en parte da planta baixa  e vivenda no resto.De planta formada por 
dúas construcións apegadas, con unha fachada á Rúa Colón, no sur,  e outra ó Canellón Colón, no norte. Ten medianeiras 
nos leste e oeste. Ten planta baixa, primeira e segunda, na parte sur, e na parte norte.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira, e vertical e horizontal de 
formigón na planta segunda.  
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas na parte sur e a catro na parte norte. Ambas son de tella con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA COLÓN: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra 
na segunda, que está retranqueada da liña de fachada, e que ocupa menos fachada que as plantas inferiores. Presenta unha 
composición con cinco ocos verticais, tres portas e dúas ventás, en planta baixa; tres ocos verticais, portas balconeiras, en 
planta primeira; e dous ocos horizontais, ventás, e un vertical, porta balconeira, en planta segunda. Presenta un balcón sobre 
lousas de pedra con varanda de formigón, engadido posterior. As demais portas balconeiras teñen varandas de aluminio 
pintado en negro. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de verde con reixas da mesma cor, nas ventás da planta baixa; 
pintadas de marrón en planta primeira; e de branco en planta segunda. Nas ventás da planta segunda presenta unhas reixas 
de ferro pintadas en branco. Ten a caixa de persianas cara o exterior na planta primeira. 
FACHADA AO CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Ten a metade do oco de planta baixa tapiado con fábrica de ladrillo 
enfoscado. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, porta e ventá, en 
planta primeira. Ten unha escada de pedra de acceso á primeira planta, cunha varanda de aluminio anodizado cor gris.Ten 
contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en branco.  
MEDIANEIRAS: Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604513; Y: 4673513 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Escadas 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución da varanda do balcón por unha acorde á normativa. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Recuperar oco da fachada posterior. Substitución das 
carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas de unha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á normativa. Eliminación da caixa de persianas cara o 
exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación do tendal.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435724PG0743S0001LA, 4435724PG0743S0002BS, 4435724PG0743S0003ZD e 4435724PG0743S0004XF. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Colón  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

114 
Rúa Colón, 4 
Canellón Colón, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 25 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435725PG0743S0001TA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha fachada á Rúa Colón, no sur,  e outra ó 
Canellón Colón, no norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm en ambas 
fachadas, apoiado nuns pilares de aceiro pintados de azul. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta 
baixa, e un oco vertical, ventá, en planta primeira.Ten contadores en fachada. 
 Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira coa súa cor natural. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta 
baixa, retranqueada da fachada aproximadamente un metro,  e un oco vertical, porta, en planta primeira.  Ten unhas escadas 
de pedra con varanda de ferro pintada de negro  que dan acceso a planta primeira. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira coa súa cor natural. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604504; Y: 4673508 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Escadas 

Aleiro de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado das carpinterías e varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  
 

Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A planta baixa forma un local comercial xunto coa edificación veciña (Canellón Colón, 10) 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Colón F2_Fachada traseira_Canellón Colón  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

115 
Rúa Colón, 6 
Canellón Colón, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 26 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435726PG0743S0001FA Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a comercial en planta baiza e a vivenda na planta primeira de planta 
aproximadamente rectangular con unha fachada á Rúa Colón, no sur,  e outra ó Canellón Colón, cara o norte. Ten 
medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira. É anterior a 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva  con canalón e baixantes de PVC.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con catro ocos verticais, portas, en 
planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde. Ten varandas de ferro en tres das portas balconeiras da planta baixa. 
FACHADA Ó CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado afundido de morteiro gris. Presenta unhas escadas de pedra que dan acceso a planta 
primeira, con varanda de aluminio pintado de negro. Presenta unha composición con dous  ocos verticais, portas, en planta 
baixa; e dous ocos verticais, portas e ventá, en planta primeira. Ten tamén un pequeno oco cadrado en planta primeira.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde nunha das portas de planta baixa e na ventá da planta primeira, e de chapa de 
aluminio pintado de verde na outra porta de planta baixa e na porta en planta primeira.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604499; Y: 4673508 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Escadas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución 
por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Colón F2_ Fachada traseira_Canellón Colón  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

116 
Rúa Colón, 8 
Canellón Colón, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 28 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435728PG0743N0001OE -  

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda no se uso orixinal,  de planta sensiblemente rectangular cunha  fachada 
á rúa Colón, no sur,  e  outra ó canellón Colón, no norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa e 
primeira. Actualmente é unha ruina. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
FACHADA Á RÚA: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa, ó que se accede 
subindo unhas escadas de pedra.  
Carpintería exterior:  
Non ten carpinterías, solo unhas táboas de madeira que tapan o oco.  
FACHADA AO CANELLÓN: 
. Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e dous ocos verticais, 
porta balconeira e ventá, en planta primeira ten un balcón de pedra ocupando todo o longo da fachada, sen varanda.  
Carpintería exterior:  
Ten a porta tapiada con táboas de madeira 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total 

Coord. UTM X: 604493; Y: 4673511 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A altura da vivenda igualarase a vivenda lindante nº 6 ou como a cornisa da planta primeira da vivenda nº 10 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Colón F2_Fachada traseira_Rúa Colón 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

117 
Rúa Colón, 10 
Canellón Colón, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 29 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435729PG0743N0001KE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular, cunha  fachada á rúa Colón, no 
sur, e outra ao canellón Colón, cara o norte. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa, primeira e segunda 
cara a rúa, e baixa e primeira cara o canellón. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: Cuberta a tres augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC. Aleiro de 30cm a ambas fachadas. 
FACHADA A RÚA COLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas, e de fábrica de ladrillo 
enfoscado sen pintar, na planta segunda. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta baixa; dous ocos 
verticais, portas balconeiras, en planta primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda As portas balconeiras teñen 
dintel en arco e varandas de ferro pintado de branco. Ten báculo e contadores en fachada. Presenta tamén dous bancos de 
pedra en planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado en porta de planta baixa, e de madeira pintada en branco en planta 
primeira. Presenta persianas cara o exterior na planta segunda. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris.  Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e 
unha galería montada sobre unha lousa de formigón, que sobresae da fachada  de 10 a 30 cm, e que nun extremo ten un 
ferro que lle serve de apoio, en planta segunda,con varanda de ferro pintado de branco. Ten protección da baixante de zinc. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado en porta de planta baixa, e de aluminio lacado en branco. Ten tamén 
unha varanda de ferro pintada en branco diante da galería.  
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de pedra nas dúas primeiras plantas e de ladrillo enfoscado sen pintar na segunda. Ten un oco vertical, 
ventá, na planta segunda. A medianeira oeste é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar na parte sur, e pintado de branco 
na parte norte. Ten un pequeno oco vertical. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604490; Y: 4673515 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra  Disposición de ocos Varandas 

Aleiro de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das fachadas de ladrillo 
dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución da galería metálica por unha de madeira. Cubrido con pedra da plataforma do balcón. Pintado das varandas dunha cor da gama 
indicada na normativa.  Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A planta segunda atópase fora de ordenacion. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Colón F2_Fachada traseira_Canellón Colón 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

118 Rúa Colón, 12 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44357 30 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4435730PG0743N0001ME; 4435730PG0743N0002QR; 
4435730PG0743N0003WT 

1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Moi Alto  Alto Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal con dúas fachadas á Rúa Colón, no sur e leste,  
e unha ó Canellón Colón, no norte con medianeira no lado restante. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA:Cuberta a catro augas de tella mixta. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Presenta unha balconada ocupando toda 
a fachada, con plataforma de pedra e varanda de ferro. Ten escudo de pedra en fachada, e banco de pedra en planta baixa.  
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de marrón en planta baixa e de verde e branco en planta primeira. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Presenta unha balconada ocupando toda 
a fachada, con solaina de pedra e varanda de ferro. Ten escudo de pedra en fachada, en planta primeira. Ten báculo e 
antena de televisión e un cartel  en fachada e unha papelera apegada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de marrón e azul en planta baixa e de verde e branco en planta 
primeira. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra cunha parte sen encintar e outra enfoscada e pintada. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, en planta baixa; e tres ocos verticais, ventás, en planta primeira. Ten un oco vertical á altura do forxado da 
primeira planta.  
Carpintería exterior: Carpinterías  de madeira pintada de marrón con chapa de aluminio, e de madeira pintada de azul, en 
planta baixa e de madeira pintada de marrón no resto. 
MEDIANEIRAS: Medianeira de pedra sen encintar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604486; Y: 4673516 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Escudos Varandas Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra, nas fachadas sur e oeste. Encintado afundido do cor da pedra ou enfoscado e pintado dunha cor 
da gama indicada na normativa, na fachada norte. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías 
dunha cor da gama indicada na normativa.  Eliminación  do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435730PG0743N0001ME, 4435730PG0743N0002QR e 4435730PG0743N0003WT. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Colón F2_ Fachada traseira_Canellón Colón 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

119 
Praza do Campo, 20 
Rúa Alfonso Meno, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435415PG0743N0001XE; 4435415PG0743N0002MR 1950 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a comercial, na planta baixa, e a vivenda en planta primeira e baixocuberta. De 
planta sensiblemente rectangular con dúas fachada á praza do Campo, no leste e parte da fachada norte,  e outra á rúa 
Alfonso Meno, no sur. Ten medianeiras  no lado leste e a meirande parte do norte. Está datada en 1950.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA:Cuberta a tres augas de tella mixta con canalón e baixantes de zinc. Sobresae cheminea de planta cadrada con 
aplacado de pedra e antena de televisión. Ten ocos na cuberta. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con xunta a oso. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta baixa; e tres ocos 
verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón formado por lousas de pedra, con varanda de ferro pintada de 
branco. Presenta un emparrada e un toldo debaixo de balcón. Ten báculo e cartel  apegado a fachada. Ten dúas antenas de 
televisión na varanda. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con xunta a oso.  Presenta unha composición cun  oco vertical, porta inaccesible, en planta baixa; e un 
oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón formado por lousas de pedra. A varanda está formada por un 
peto de ladrillo enfoscado e unha varanda de aluminio pintada de branco. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. A porta innacesible e 
de madeira. 
FACHADA Á RÚA ALFONSO MENO:   
Fachada de pedra con xunta a oso, agás no extremo leste que é de ladrillo enfoscado.  Presenta unha composición con tres 
ocos verticais, dúas portas e unha ventá con reixa, en planta baixa; cinco ocos verticais, dúas portas balconeiras e tres 
ventás, en planta primeira; e un oco vertical, ventá, no baixocuberta, que está elevado no extremo leste aproximadamente 
1,5 m do resto da cuberta. Esta parte ten aleiro de madeira. Ten dous balcóns de pedra, un con varanda de aluminio pintado 
de branco con peto de ladrillo e outro sen varanda. Ten báculo e contadores na fachada. 
MEDIANEIRAS:A medianeira norte é de pedra. A medianeira leste, e de pedra con encintado realzado pintado de branco e 
de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604482; Y: 4673551 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varanda da fachada cara a praza Emparrado  
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Eliminación das antenas de 
televisión da fachada. Eliminación do peto de ladrillo dos balcóns, substitución das varandas por unhas acordes á normativa e colocación de varanda no balcón do leste. Pintado da varanda 
da fachada á praza, do enreixado e da porta de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación das fachadas de ladrillo e completado con pedra. Eliminación do cableado 
das fachadas. Ocultación dos contadores. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Na fachada da rua Alfonso meno 1, recuperación do balcón orixinal. Planta segunda fora de 
ordenación, procederase ó seu derribo. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435415PG0743N0001XE e 4435415PG0743N0002MR. A Planta segunda atópase fora de ordenación. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Rúa Alfonso Meno 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

120 Rúa Capitán Cortes, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435416PG0743N0001IE 1939 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio  

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no oeste,  e 
outra á súa parcela, no leste. Ten medianeiras nos  lados norte e sur. Ten unha terraza cuberta na parte leste. Ten planta 
baixa e primeira. Está datada en 1939.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella  con canalón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de pedra.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro. Presenta unha composición con tres ocos verticais, portas, e outro 
cadrado, porta de garaxe, en planta baixa; e catro ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten tres balcóns 
formados por lousas de pedra con varandas de  ferro pintadas en negro. Presenta tamén dous emparrados, un ocupando 
toda a planta primeira, e outro sobre porta de acceso en planta baica. Ten un báculo e contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio   marrón en planta baixa e de madeira pintada de marrón en planta primeira. A porta do garaxe é de 
madeira pintada de marrón. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira norte de pedra con encintado realzado de morteiro. A medianeira sur no está vista. 
INTERIOR: Divisións interiores de pedra. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604481; Y: 4673562 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Emparrado Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de 
madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado da varanda e das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación das caixas de persianas 
cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Capitán Cortes   
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

121 Rúa Capitán Cortés, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435407PG0743N0001ME 1970 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinad a vivenda,  de planta rectangular cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no oeste e 
outra á parcela do veciño, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1970.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. Ten un retranqueo de aproximadamente 2 metros na esquina norte da 
fachada. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, e dous ocos horizontais, ventás, en planta baixa; e tres 
ocos verticais, unha porta balconeira e dúas ventas en planta primeira. A porta balconeira ten unha varanda tubular de 
aluminio pintada de branco. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintadas de verde nas portas en planta baixa e de branco no resto de carpinterías. Presenta a caixa 
de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira norte é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. A medianeira sur non está vista xa que queda enrasada coa 
cuberta da edificación veciña. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604479; Y: 4673570 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado da fachada dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado da varanda  dunha cor da gama indicada ou 
substitución por unha acorde á normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

122 Rúa Capitán Cortés, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435406PG0743N0001FE 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a comercial na planta baixa e a vivenda  na planta primeira, co acceso na planta 
baixa. De planta rectangular con dúas fachadas á rúa Capitán Cortés, no oeste e parte da fachada sur,  e outra á parcela do 
veciño, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e parte do sur. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella curva con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Ten unha solaina de pedra montada sobre canzorros e columnas tamén 
de pedra. Forma un soportal na fachada oeste e está pechada na fachada sur. Na planta baixa presenta unha composición 
con un oco vertical, porta  do baixo, e outro vertical, porta de acceso á parte pechada da solaina na fachada sur. Na planta 
primeira ten unha galería de aluminio montada sobre a solaina ocupando mais da metade da fachada con varandas de ferro 
sen pintar. Ten un cartel enriba da porta de acceso e  contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado gris. 
FACHADA SUR:   
Fachada de pedra con encintado realzada de morteiro pintado de branco en unha parte e fachada de pedra enfoscada con 
morteiro de cal na outra. Ten unhas escadas de pedra para acceder á solaina, cunha varanda de ferro sen pintar. É cega en 
planta baixa. En planta primeira presenta unha composición con catro ocos verticais, porta da galería, dúas portas e unha 
ventá. Ten contadores en fachada. A varanda de ferro fai de peche na parte superior da escada. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604472; Y: 4673574 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros e columnas de pedra Escadas Varandas 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación da solaina orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación 
dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_Fachada lateral_Rúa Capitán Cortés 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

123 Rúa Capitán Cortés, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435417PG0743N0001JE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha  fachada á rúa Capitán Cortés, no oeste e  
medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de aproximadamente 
un metro, no que está colgado o tendal. Sobresae antena de televisión.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón formado por losas de pedra  con 
varanda de ferro pintado de negro.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado  branco. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604467; Y: 4673577 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da 
gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

124 Rúa Capitán Cortés, 10A e 10B Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435405PG0743N0001TE; 4435405PG0743N0002YR 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela con division horizontal formada por cinco edificacións e un alpendre, destinadas a dúas vivendas totalmente 
independentes unha da outra. Ten unha edificación con fachada a rúa Capitán Cortés, no oeste; as demais teñen fachada 
cara un patio interior. Teñen planta baixa e primeira. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA: 
Estrutura vertical de muros de pedra. 
CUBERTA: 
Ten cubertas diferentes dependendo do volumen que sexa. Son de tella.  
FACHADA A RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
A edificación con fachada á rúa ten unha solaina de pedra montada sobre canzorro e columna de pedra. Presenta na súa 
composición un oco vertical, porta, en planta baixa, e dous ocos verticais, porta balconeira e ventá en planta primeira. Á 
planta primeira accédese por unhas escadas de pedra, apoiadas en muro e pilar de pedra con varanda de madeira pintada 
de marrón que fan de cuberto á porta da planta baixa Ten varanda de madeira cuberta por vexetación. Ten escadas de pedra 
e carpinterías de madeira pintadas de marrón. Cara a rúa ten tamén ten un muro de pedra cego de dúas alturas, un portal de 
acceso ó patio interior e unha edificación de dúas alturas. Este muro, con encintado realzado de morteiro pintado de branco, 
está pechado por unha cuberta con estrutura de madeira e tella mixta, que se apoia no muro e en pilares de madeira que se 
apoian, a súa vez, na cuberta da edificación da mesma parcela. Créase así un alpendre e un acceso cuberto ó patio interior 
da parcela. O portal de acceso ten unha pequena cuberta de tella mixta e estrutura de madeira.  
Carpinterías exteriores: 
Carpinterías de madeira pintadas de cor marrón. 
MEDIANEIRAS: 
As medianeiras non están vistas xa que quedan enrasadas ou por debaixo da cuberta das edificación veciñas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604471; Y: 4673589 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros e columnas de pedra Estruturas de madeira Carpinterías de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de 
madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das varandas dunha cor da gama 
indicada ou substitución por unhas acorde á normativa. Podado da vexetación da solaina que da cara a rúa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435405PG0743N0001TE e 4435405PG0743N0002YR .Conta con dúas vivendas totalmente independentes. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés 10 B F2_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés 10 A 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

125 Rúa Capitán Cortés, 12 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 18 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435418PG0743N0001EE 1940 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no oeste e 
outra á súa propia parcela. Ten medianeira no lado norte e sur e fachada á rúa no sur Ten planta baixa, primeira e segunda.  
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira e estrutura vertical 
e horizontal de formigón. 
CUBERTA:Cuberta a dúas augas de tella curva con canalón e baixantes de fibrocemento.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas e de fábrica de ladrillo 
enfoscado e pintado na planta segunda, e nun pequeño anaco na parte norte da fachada, onde hai un aseo. Presenta unha 
composición con dous ocos verticais, portas, en planta baixa; tres ocos verticais, unha porta balconeira e dúas ventás , en 
planta primeira; e tres ocos verticais, ventás, en planta segunda. Ten un balcón con varanda de ferro con unha cuberta sobre 
él de tella curva apoiado sobre tres barras de ferro. Ten unha escada de pedra de acceso dende a rúa ó balcón. Ten 
contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de vermello na planta baixa, marrón en planta primeira e verde en 
planta alta. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas e de fábrica de ladrillo 
enfoscado e pintado na planta alta. Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, en planta baixa; un oco vertical, porta 
balconeira, en planta primeira, e un oco vertical, porta balconeira, en planta segunda. Ten un balcón con varanda de ferro en 
planta primeira, ao que se accede por unha escada de pedra, en planta primeira, e un balcón  formado por lousas de pedra, 
con varanda de pedra,  na planta segunda, que ten un ferro na parte inferior que chega ata o balcón da planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira,en planta segunda,pintadas vermello en planta baixa e pintada marrón en 
planta primeira. 
MEDIANEIRAS:A medianeira sur só esta vista na planta alta. É de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado. Ten dous 
pequenos ocos verticais. A medianeira norte está vista na planta primeira e na planta alta. É de pedra con encintado realzado 
de morteiro pintado de branco na planta primeira e de fábrica de ladrillo enfoscado na planta alta. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604464; Y: 4673593 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Escada de pedra 

Varandas Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra.  Recuperación do balcón orixinal derrubando o aseo. Restauración das carpinterías de madeira ou 
substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución da disposición  de ocos da planta alta por 
unha similar á da planta primeira. Substitución da varanda de pedra da planta alta por unha similar a da planta primeira. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Non vive ninguén dende hai 20 anos. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_ Fachada lateral_Rúa Capitán Cortés 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

126 Rúa Capitán Cortés, 14 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 19 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435419PG0743N0001SE Anterior a 1956 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destina a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa Capitán 
Cortés, no oeste, e con medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e primeira.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva.   
FACHADA Á RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición con tres ocos verticais, unha porta en planta baixa, e dúas 
ventás en planta primeira.  
Carpintería Exterior: 
Carpinterías de madeira pintadas de cor marrón. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total 

Coord. UTM X: 604462; Y: 4673598 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan. Igualar altura do aleiro co do Nº16 Igualar altura de cornixa a  vivenda  medianeira(norte) nº 16 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da Fachada de edificación existente.   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

127 Rúa Capitán Cortés, 16 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 20 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435420PG0743N0001JE Anterior a 1956 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Ruína 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa Capitán 
Cortés,fachada cara a parcela do veciño no oeste e con medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Ten 
unha edificación apegada de pedra cara a parte leste da parcela. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA:  
Cuberta a dúas  augas, con tella curva. A edificación apegada e dunha soa auga, en tella curva. 
FACHADA Á RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de pedra sen encintar.  Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas portas en planta baixa, e unha 
porta balconeira  en planta primeira. Ten un balcón con lousa de pedra, sen varanda. 
Carpintería Exterior: 
As carpinterías en planta baixa son de madeira pintada de vermello, en planta baixa, e sen carpinterías, tapiada cunhas 
táboas de madeira, na porta balconeira de planta primeira. 
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra sen encintar, de mampostería na planta baixa e na edificación apegada, e de sillería na planta primeira. 
Presenta unha composición cun oco vertical, ventá, en planta primeira, e dous pequenos ocos cadrados, ventás, en planta 
baixa.  
Carpintería Exterior: 
Non ten carpinterías. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total 

Coord. UTM X: 604461; Y: 4673602 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Rehabilitación segundo as ordenanzas do plan.   
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

128 Rúa Capitán Cortés, 18 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 21 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4435421PG0743N0001EE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Regular 

EGULARCATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha  fachada á rúa Capitán Cortés e á súa 
propia parcela, no oeste, cara a súa parcela  no sur, cara a parcela do veciño en parte da fachada norte e na fachada leste. 
Con medianeira en parte da fachada norte. Ten planta baixa, primeira e baixocuberta.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris pintado de branco. A planta baixa está rentranqueada un metro respecto a 
planta primeira. A edificación retranquéase aproximadamente catro metros da liña da rúa, deixando este espazo fechado por 
un feche de pedra con porta e portal de ferro pintado de negro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e 
ventá, e outro cadrado, porta de garaxe, en planta baixa, e un vertical, porta balconeira, cunha ventá cadrada a cada lado, en 
planta primeira. A parte alta da planta primeira voa apróximadamente 20 cm sobre aliña de fachada. Presenta contador no 
muro e apréciase antena de televisión na cuberta. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio color cobre na porta de acceso en planta baixa, e de aluminio anodizado no portal de garaxe. 
Presenta caixa de persianas a exterior na porta balconeira da planta primeira. 
FACHADA A SÚA PARCELA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris pintado de branco.  Presenta unha composición cun  oco vertical en planta 
baixa, outro en planta primeira e dous en baixocuberta.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604464; Y: 4673611 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira.  Ocultación dos contadores. Pintado do portal, da porta, e do enreixado do muro dunha cor da gama indicada na normativa. 
Eliminación das persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR. 
 

FOTOGRAFÍAS  

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

129 Rúa Capitán Cortés, 20 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44354 01 Edificación 

  

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unha de madeira. Substitución da galería de aluminio por unha de madeira. Substitución do acabado de azulexo. Eliminación do cableado das 
fachadas.  Eliminación das persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR 
Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4435401PG0743N0001GE, 4435401PG0743N0002HR e 4435401PG0743N0003JT. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
  

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4435401PG0743N0001GE;  4435401PG0743N0002HR; 
4435401PG0743N0003JT 

1972 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a comercial en planta baixa, e a vivenda en planta primeira, de planta trapezoidal 
cunha fachada á rúa Capitán Cortés e á súa parcela, no oeste,  dúas á parcela do veciño, a norte e leste,  e unha medianeira 
cara o sur. Ten planta baixa, primeira e segunda, con división horizontal. Ten unha edificación adxectiva na cara norte, 
destinada a alpendre. Está datada en 1972.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  A cuberta da edificación apegada  é a dúas augas na parte 
máis alonxada da fachada á rúa , de tella curva,cun pequeno salto descendente de cota, e finalizando cunha cuberta a unha 
auga na parte más achegada á rúa, en chapa de aluminio anodizado. 
FACHADA A RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra en planta baixa e de azulexo en planta primeira e segunda. Presenta 
unha composición con un oco vertical, porta, e outro cadrado, portal de acceso ó baixo, en planta baixa; e unha galería 
central voada con  respecto ao resto da fachada, cunha ventá cadrada a cada lado, en planta primeira e segunda  Ten 
contadores en fachada. Apréciase antena de televisión en cuberta. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado lacado branco , e de aluminio anodizado no portal de acceso ao baixo comercial, en planta 
baixa 
FACHADA NORTE: 
Fachada de fábrica de ladrillo con enfoscado de morteiro gris. Presenta unha composición cun oco cadrado, ventá en planta 
primeira, e dous ocos cadrados, ventás en planta segunda.  A edificación adxectiva en planta baixa  é de fábrica de ladrillo 
pintada de laranxa, con dous pequenos ocos cadrados, ventás, cunha vidreira de pavés na parte apegada á rúa. Sobresaen 
dúas chemineas con remate de tella. Ten apegada unha antena de televisión. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado nunha das ventás cadradas do alpendre, e nas ventás da edificación principal. 
INTERIOR: Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604464; Y: 4673623 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

130 Rúa Capitán Cortés, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335508PG0743N0001ZE; 4335508PG0743N0002XR; 
4335508PG0743N0003MT; 4335508PG0743N0004QY 

1986 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada colectiva, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no leste, 
outras dúas á parcela do no nortee e no oeste , con medianeira cara o sur.Ten  unha edificación adxectiva cara o norte, que 
en planta primeira forma a terraza da vivenda. Ten planta baixa , primeira, segunda e baixocuberta.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra na planta baixa e vertical e horizontal de formigón nas restantes. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella plana con canalón e baixantes de cobre.  
FACHADA A RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de pedra en planta baixa e de fábrica de ladrillo nas restantes, ambas cun aplacado de pedra.  Presenta unha 
composición con cinco ocos verticais, porta, dúas ventás e dúas portas de garaxe, en planta baixa, unha delas da edificación 
adxetiva; e dous ocos verticais, ventás, e unha galería, lixeiramente voada,en planta primeira e segunda. Ten unha terraza 
na planta primeira que da cara o norte con peto de fábrica de ladrillo e varanda de aluminio pintada de negro. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio marrón con reixa  de aluminio nas ventás de planta baixa, de chapa de aluminio pintada de marrón 
nun dos portales de garaxe, e de chapa de aluminio pintada de verde no outro, en planta baixa. Carpinterías de aluminio cor 
cobre na galería, e de aluminio lacado negro no resto das carpinterías.  
FACHADA NORTE:   
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra.  Presenta unha composición con tres ocos horizontais, vidrieiras, en 
planta baixa, na edificación adxetiva, ; un oco vertical, porta de acceso a terraza en planta primeira; tres ocos verticais, 
ventás, en planta segunda, e dous ocos verticais, en baixocuberta. Ten antena de televisión apegada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de lacado negro. 
FACHADA TRASEIRA: 
Fachada de fábrica de ladrillo con aplacado de pedra. 
MEDIANEIRA: 
Fábrica de ladrillo recuberta con paneis ondulados. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604440; Y: 4673595 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución das varandas por unhas acordes á normativa. Eliminación do cableado das fachadas.  
 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR 
Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4335508PG0743N0001ZE, 4335508PG0743N0002XR, 4335508PG0743N0003MT e 4335508PG0743N0004QY. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés   
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

131 Rúa Capitán Cortés, 13 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335507PG0743N0001SE 1995 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 
INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cuinha fachada á rúa Capitán Cortés, no leste con 
medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1995.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA A RÚA: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado, sen pintar en planta baixa e pintado de branco en planta primeira.  Presenta unha 
composición con tres ocos verticais, dúas portas e unha ventá, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, e unha 
galería en planta primeira. Ten un balcón con lousa de formigón forrado de chapa de aluminio en planta primeira, pechado 
metade por unha galería, metade por unha varanda de ferro pintada de branco. Presenta un banco de pedra en planta baixa. 
Ten contadores en fachada 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón en cunha reixa de ferro pintada de negro na ventá, en planta baixa,  de e de 
aluminio lacado branco en planta primeira. Presenta caixa de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA:Total. 

Coord. UTM X: 604445; Y: 4673587 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Pintado das fachadas 
dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á normativa.  Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

132 Rúa Capitán Cortés, 11 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335506PG0743N0001EE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal con dúas fachadas á rúa Capitán Cortés, no leste 
e parte da fachada sur con medianeiras nos  lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  Ten un aleiro de 40 cm na fachada leste e de 150 cm na 
fachada sur, cubrindo o balcón. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición cun oco vertical, 
porta,  en planta baixa; e dous ocos verticais, porta balconeira e ventá, en planta primeira. Ten un balcón con lousa de pedra 
con varandas de ferro  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa e de aluminio lacado  branco en planta primeira. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta,  
en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón  formado por lousas de pedra con 
varanda de forxa   apoiado nunha columna tamén de pedra. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa e de aluminio lacado  branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604447; Y: 4673580 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Canzorros e columnas de pedra Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da 
gama indicada na normativa. Pintado das carpintería de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado de fachada. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_Fachada lateral_Rúa Capitán Cortés 
 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

133 Rúa Capitán Cortés, 9 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335505PG0743N0001JE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinad a vivenda, de planta formada pola unión de dous rectángulo, cunha fachada á rúa 
Capitán Cortés, no leste, e con medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dous augas en cada bloque, de tella con canalón e baixantes de PVC. Ten un aleiro de 100 cm cara a rúa. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de branco.  Ampliouse a vivenda ata enrasarse coa fachada veciña. 
Presenta unha composición cun  oco vertical, porta, retranqueada aproximadamente 100 cm da liña de facahda,en planta 
baixa; e un oco vertical, porta balconeira, e un oco horizontal, ventá, en planta primeira. Ten un balcón sobre lousas e 
canzorros de pedra con varandas de ferro pintada de verde. Ten antena de televisión apegada á varanda.,contadores en 
fachada e un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón en planta baixa e de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604446; Y: 4673573 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Plataformas pétreas de balcóns Canzorros de pedra Varandas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Recuperación da fachada orixinal, deixando os canzorros á vista.  Pintado das carpinterías e varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da antena de televisión en 
fachada. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Alteración dos elementos protexidos.  
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

134 Rúa Capitán Cortés, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 10 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335510PG0743N0001SE; 4335510PG0743N0002DR 1970 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta en forma de “L” cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no 
leste, e outra á parcela do veciño, no oeste. Ten medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa, primeira e segunda. Está 
datada en 1970.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella  con canalón e baixantes de PVC, pintadas de amarelo en planta segunda. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas e fábrica de ladrillo 
enfoscado e pintado de amarelo en planta segunda. Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta 
baixa; unha vidreira en planta primeira; e un oco horizontal, ventá, en planta segunda, que se atopa retranqueada da liña de 
fachada. Elévase a cornixa de planta primeira aproximadamente 50 cm con fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de 
amarelo. Ten contadores e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco nas dúas primeiras plantas e fábrica de ladrillo 
enfoscado e pintado de amarelo en planta segunda. Presenta unha composición con dous ocos horizontais, ventás, en planta 
baixa, que queda semienterrada respecto á fachada leste; tres ocos horizontais, ventás, en planta primeira; e un oco 
horizontal , ventá, en planta segunda. Ten case apegado un canastro. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra en planta baixa e primeira, e de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo en planta segunda. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604446; Y: 4673569 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Baixado da cuberta de planta primeira ata enrasarse coa cuberta da edificación veciña (Rúa Capitán Cortés, 5).   Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. 
Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst. Derrubo da segunda planta. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4335510PG0743N0001SE e 4335510PG0743N0002DR. 
Planta segunda atopase fora d eordenacion. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés F2_Fachada traseira_Canellón 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

135 Rúa Capitán Cortés, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335511PG0743N0001ZE 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta en forma de “T” cunha fachada á rúa Capitán Cortés, no 
leste e outra a un canellón, no oeste. Da cara a parcela do veciño en parte da fachada norte, con medianeira no resto de 
fachada.Ten medianeiras nos lados restantes.Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.Ten un aleiro  de 30 cm. Sobresae cheminea de ladrillo 
enfoscado e pintado color gris,  de planta cadrada. 
FACHADA A RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición cun oco vertical, 
porta, e dous ocos cadrados, ventás, en planta baixa  e dous ocos verticais,  vidrieira e ventá, en planta primeira. Ten 
contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado branco con reixa de ferro nunha das ventás de planta baixa, e na ventá 
da planta primeira. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. Presenta unha composición con un oco vertical,ventá, en planta baixa; e 
un oco cadrado, ventá, en planta primeira.  
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de branco en planta primeira. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en 
planta baixa, e o mesmo en planta primeira. A planta primeira ten un retranqueo de aproximadamente dous metros, formando 
unha terraza con varanda de aluminio,  cuberta de panel plástico ondulado, da que sobresae unha cheminea que procede da 
planta baixa. 
MEDIANEIRAS:Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR:As divisións interiores son de ladrillo ou pallabarro.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604445; Y: 4673564 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por 
encintado afundido do cor da pedra.  Ocultación dos contadores. Pintado das fachadas posteriores dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da cuberta de paneis plásticos da 
terraza. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Os m2 que se observan no coinciden cos m2 que constan no Catastro 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  F2_Fachada traseira_Canellón 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

136 Rúa Capitán Cortés, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335512PG0743N0001UE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha  fachada á rúa Capitán Cortés, no leste e 
con medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella curva con canalón de fibrocemento e baixante de PVC.  Sobresae cheminea de planta 
cadrada de fábrica de ladrillo enfoscada. 
FACHADA A RÚA CAPITÁN CORTÉS: 
Fachada de pedra con diferentes encintados. Ten unha parte de fábrica de ladrillo enfoscado, na parte sur da fachada, en 
planta primeira. Presenta unha composición cun oco vertical, porta corredoira, e outro cadrado, ventá, en planta baixa; e tres 
ocos verticais, ventás, e un oco cadrado, ventá, en planta primeira. Ten báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa e de branco e gris en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604451; Y: 4673559 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra   
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación dos dous ocos da parte sur da planta primeira, e abrir un coa mesma disposición e carpintería que os dous restantes, eliminando a fachada de ladrillo e completando con pedra. 
Substitución da porta corredoira de planta baixa por unha acorde coa normativa. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías dunha cor da 
gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Apertura de ocos en planta baixa coa mesma disposición que 
os de planta alta. 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova.  
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Capitán Cortés  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

137 
Praza do Campo, 19 
Rúa Capitán Cortes, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335513PG0743N0001HE; 4335513PG0743N0002JR 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal cunha fachada á praza do Campo, no sur,  e 
outra a rúa Capitán Cortés, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e oeste. Ten planta baixa, primeira e baixocuberta. 
Está datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc.  Ten unha bufarda en baixocuberta a dúas augas.Ten 
cornixa de pedra. 
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado realzado do cor da pedra.  Presenta unha composición con catro ocos verticais, portas, en 
planta baixa; e tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten tres balcóns con lousas de pedra e varandas 
de ferro pintada de negro. Ten contadores, báculo e sinais en fachada. Presenta dous bancos de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado negro, con enreixado de aluminio en dúas das portas da planta baixa en 
planta baixa e de madeira pintada de branco en planta primeira. Presenta a caixa de persianas cara o exterior nas portas 
balconeiras de planta primeira. 
FACHADA Á RÚA CAPITÁN CORTÉS:   
Fachada de pedra con encintado realzado do cor da pedra. Presenta unha composición con un oco vertical, ventá, en planta 
baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón con lousa de pedra e varandas de ferro pintada 
de negro. Ten unha bufarda cunha ventá vertical, en baixocuberta. Con protección da baixante de fundición. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado verde en planta baixa, de madeira pintada de branco en planta primeira 
e segunda.Ten caixa de persiana ao exterior en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: A medianeira norte ten un oco vertical, ventá, na planta primeira.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604453; Y: 4673553 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Apertura do oco tradicional na fachada á praza. Pintado das 
carpinterías de madeira e das varandas dunha cor da gama indicada na normativa .Eliminación da bufarda. Reconstrución da medianeira norte con pedra ou fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Rúa Capitán Cortés 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

138 Praza do Campo, 18 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335514PG0743N0001WE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha  fachada á praza do 
Campo, no sur, e con medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. Presenta cornixa de madeira.   
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha capa de morteiro pintado de branco na 
planta baixa.  Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en 
planta primeira. Presenta un balcón formado por lousa  de pedra con varanda de ferro. Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado. Presenta as persianas cara o exterior, en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604447; Y: 4673554 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Sustitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación da capa de cemento da 

planta baixa.  Pintado das varandas e da cornixa dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Forma unha única propiedade coa finca referencia catastral 4335519PG0743N0001QE, segundo a propiedade. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

139 Praza do Campo, 17  Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 19 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335519PG0743N0001QE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á praza do Campo, 
no sur con medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. Presenta cornixa de madeira.   
FACHADA A PRAZA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha capa de cemento pintado de branco na 
planta baixa.  Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, e un horizontal, ventá,  en planta baixa; e 
un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. A ventá da parte baixa ten a parte inferior  do oco pechada con ladrillo e 
enfoscada con morteiro sen pintar. Na planta primeira ten un oco tapado con ladrillo enfoscado e pintado imitando o 
encintado da pedra. Presenta un balcón formado por lousas  de pedra con varanda de ferro.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado, na porta, de aluminio anodizado cor cobre,na ventá, en planta baixa,  e de madeira 
pintada de vermello na porta balconeira de planta primeira.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604443; Y: 4673554 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación da capa de cemento da 

planta baixa.  Apertura do oco tradicional de planta baixa. Apertura do oco pechado en planta primeira ou pechado con pedra. Pintado das varandas e da cornixa dunha cor da gama 
indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Forma unha única propiedade coa fina de referencia catastral 4335514PG0743N0001WE, segundo a propiedade. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

140 Praza do Campo, 16 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335515PG0743N0001AE; 4335515PG0743N0002SR  1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estructural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación, apegada unifamiliar,destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha fachada á praza do Campo, no sur,  e 
outras dúas a un canellón, no oeste e no norte. Ten medianeiras no lado leste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 
1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición cun oco vertical, 
porta, e outro horizontal, ventá, en planta baixa; e unha galería con varandas de ferro, en planta primeira, montada sobre 
lousas de pedra, que voa sobre 50 cm da liña de fachada, ocupando a meirande parte da mesma. Ten contadores en 
fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado, cunha reixa do mesmo material na ventá e porta de planta baixa de planta baixa, e 
carpintería de aluminio anodizado cor cobre na galería de planta primeira. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, ventás, un en planta baixa e outro en planta primeira.  
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado afundido de morteiro gris.Presenta unha composición con un ocos vertical, ventá, en planta 
primeira.  
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604437; Y: 4673555 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación 
dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4335515PG0743N0001AE e 4335515PG0743N0002SR. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Canellón 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

141 Praza do Campo, 15B Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335504PG0743N0001IE -  

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada equipamento, destinada a alpendre, de planta trapezoidal cuinha fachada ao canellón, no sur, con 
medianeiras nos lados restantes. Ten planta baixa.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha augas paneis ondulados.  
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada de pedra sen encintar. Presenta unha composición con un oco vertical, porta. Ten case apegado un canastro. 
Carpintería exterior:  
Porta de aluminio pintado de verde. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604434; Y: 4673576 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

142 Praza do Campo, 14 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335503PG0743N0001XE - 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada colectiva, destinada a comercial en planta baixa, e a vivenda en plantas primeira, segunda e 
baixocuberta, de planta trapezoidal con unha fachada á praza do Campo, no sur, outra a súa parcela, cara o norte,  e outra ó 
canellón, no leste. Ten medianeira no lado oeste. Ten planta baixa, primeira, segunda e baixocuberta.  
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e formigón e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella con canalón e baixantes de PVC.  Sobresae cheminea de planta cadrada con aplacado de 
pedra e remate metálico. Ten apegada a antena de televisión. Ten ocos na cuberta.  
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de ladrillo con aplacado de pedra.  Ten un soportal con tres arcos e unha porta de garaxe na liña de fachada, en 
planta baixa. A fachada en planta baixa está retranqueda aproximadamente 1,5 m e presenta unha composición con tres 
ocos verticais, portas. Ten dous balcóns en planta primeira e segunda, que voan sobre a liña de fachada aproximadamente 1 
metro, formados por lousa de formigón. Os balcóns non ocupa toda a fachada e sobre eles hai unhas galerías que ocupan 
algo menos da metade do mesmo, completándose cunha varanda de pedra. Na liña de fachada principal presenta dous 
ocos, ventás, en  planta primeira e segunda.Ten un cartel  e un báculo apegado en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado  branco. Presenta persianas cara o exterior. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
portas, en planta baixa; ten un oco horizontal, ventá, no centro, cunoco vertical, vidreira, a cada lado, nas plantas primeira e 
segunda. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado  branco. Presenta persianas cara o exterior. 
FACHADA LATERAL: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
MEDIANEIRA: 
A medianeira oeste é de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604428; Y: 4673561 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Só obras de mantemento Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Segundo a ficha do catastro é un Solo sen Edificar, pero hai unha construción dun edificio de planta baixa + 2 plantas. 
Trátase dunha edificación en situación de fóra de ordenación 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

143 Praza do Campo, 13 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335502PG0743N0001DE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular cunha fachada á praza do Campo, no sur,  e 
outra a súa parcela, cara o norte. Ten medianeiras nos  lados leste e oeste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 
1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc. Ten un aleiro de 40 cm.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Presenta un balcón de lousas  de pedra 
con varanda de ferro pintada de negro. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón.  
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste é de pedra. A medianeira leste non está vista porque é máis baixa que a edifiación contigua. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604419; Y: 4673561 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

  

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

144 Praza do Campo, 12 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335517PG0743N0001YE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta en forma de “L” cunha fachada á praza do Campo, no sur, 
outra, que está quebrada, eunhaparte á praza do Campo e a outra á súa propia parcela, no oeste,  outra, tamén quebrada, 
cunha parte cara á súa parcela e outra en medianeira, no norte, e medianeira na fachada leste. Ten planta baixa e primeira. 
Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón de PVC e baixantes de fibrocemento. Sobresae cheminea de ladrillo enfoscado 
planta cadrada. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con catro ocos 
verticais, portas, en planta baixa; e catro ocos verticais, tres ventás e unha vidreira, en planta primeira.Unha das portas de 
planta baixa ten un escalón de acceso. Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio pintado de branco agás unha porta de chapa pintada de verde, en planta baixa. 
FACHADAS Á OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. A parte sur e cega, mentres que a parte norte presenta un oco vertical, 
porta, en planta baixa, e un oco vertical, ventá, en planta primeira. Presenta unha composición cun oco vertical, portal, en 
planta baixa; e un oco verticais ventá, con varanda de aluminio anodizado, en planta primeira.  
Carpintería exterior: Portal de chapa pintada de verde e ventás de aluminio pintado de branco. 
FACHADAS Á NORTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta un oco vertical, ventá, en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira oeste é de pedra con encintado de morteiro gris. A medianeira leste non está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604409; Y: 4673557 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Unificación do encintado en todas as fachadas, restaurando o actual ou substituíndo por un afundido do cor da pedra. Pintado 
da cheminea dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. Apertura de ocos cerrados. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Edificación en venta. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Parcela propia 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

145 Praza do Campo, 11 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43355 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335501PG0743N0001RE 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela formada por tres edificacións unidas, apegadas unifamiliares, destinadas a vivenda, formando unha “L” en planta. 
Teñen fachada ao patio interior, no sur e oeste, e a parcela veciña, no oeste e norte.  Ten medianeiras en parte da fachada 
sur e no leste.Ten un muro de peche da parcela de pedra. O garaxe, a edificación oeste, ten planta baixa, e as dúas 
edificacións restantes teñen planta baixa, primeira e baixocuberta. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: A cuberta do garaxe é a dúas augas de tella curva; a da edificación intermedia é de dúas augas e de tella plana; 
e a da edificación máis ao leste é a catro augas e de tella plana. Sobresaen unha cheminea en cada edificación, de ladrillo e 
planta cadrada, de ladrillo e planta cadrada con remate metálico e metálica e planta circular, respectivamente. 
FACHADA SUR: 
Todas as fachadas son de pedra con encintado realzado de morteiro .O garaxe ten un portal cadrado, en planta baixa. A 
edificación intermedia, ten os forxados de formigón visibles, enfoscados e pintados de amarelo, cun aleiro de 100 cm. na  
cuberta, que se trata da continuación do forxado do baixocuberta e que se apoia nun balcón de formigón, enfoscado e 
pintado de amarelo con varanda de pedra, en planta primeira.  Ten unha composición con dous ocos verticais, porta e portal, 
en planta baixa; e tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira.  
Carpintería exterior: Carpinterías de chapa de aluminio lacado en marrón nos portais, e de aluminio anodizado na porta de 
planta baixa 
FACHADA OESTE: 
A edificación  destinada a garaxe, cunha parte de mampostería de pedra sen encintar , e o resto enfoscado sen pintar. A 
fachada do edificio intermedio , de pedra con encintado de morteiro , cos forxados vistos, enfoscados e pintados  de amarelo. 
A edificación  máis ao leste presenta unha fachada de pedra con encintado  de morteiro , cunha composición con tres ocos 
verticais, porta e dous portais, en planta baixa, e dous ocos verticais,ventás en planta primeira. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías  de mdeira chapada e pintada de verde, de aluminio anodizado no resto 
FACHADA A PARCELA DO VECIÑO:   
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. Ten varios ocos, a lo menos tres en planta primeira, ventás. 
MEDIANEIRAS: As medianeiras son de pedra e ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604408; Y: 4673568 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Muro de peche da parcela  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Cubrición dos forxados de formigón 
con pedra. Pintados das fachadas de ladrillo e das chemineas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Acceso_Praza do Campo F2_Fachada principal_Parcela propia 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

146 
Rúa Nova, 2 e 4 
Camiño Campo, 1 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43359 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4335901PG0743N0001BE; 4335901PG0743N0002ZR;  
4335901PG0743N0003XT; 4335901PG0743N0004MY ;  
4335901PG0743N0005QU; 4335901PG0743N0006WI ; 
4335901PG0743N0007EO;4335901PG0743N0008RP;  
4335901PG0743N0009TA; 4335901PG0743N0010EO; 
4335901PG0743N0011RP; 4335901PG0743N0012TA; 
4335901PG0743N0013YS; 4335901PG0743N0014UD; 
4335901PG0743N0015IF; 4335901PG0743N0016OG 

1987 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada colectiva, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha fachada á rúa Nova, no sur, e outra ó 
canellón Camiño Campo, no leste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta soto,baixa, primeira e segunda. Está 
datada en 1987.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: Cuberta a varias augas de tella.  
FACHADA A RÚA NOVA:  
Fachada de granito azul  con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A fachada presenta un retranqueo da planta 
baixa  de aproximadamente 1 metro. Presenta nove ocos, verticais,cinco ventás, dúas vidreiras e dúas portas, estas últimas 
retranqueadas da fachada.  Nas vidreiras ten varandas de granito azul e reixas de  ferro pintado de branco, que tamén teñen 
dúas ventás, en planta baixa; presenta nove ocos verticais, seis ventás, e tres portas balconeiras, unha delas retranqueada 
da fachada, e xerando así un balcón con varanda de granito azul, que tamén teñen as outras portas balconeiras, en planta 
primeira, e o mesmo na planta segunda coa diferenza de que  ten as tres portas balconeiras retranqueadas. Na esquina leste 
da fachada ten unha galería con  varanda de pedra sobre  en planta primeira e segunda. Ten dous báculos en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado branco. Ten persianas ao exterior. 
FACHADA AO CANELLÓN:   
Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Continúa o retranqueo da planta baixa  da 
fachada leste, así como a galería en esquina, da outra fachada., en planta primeira e segunda. Ten tamén unha galería na 
esquina norte da fachada, cunha varanda de pedra. Presenta cinco ocos verticais,catro ventás e unha porta balconeira con 
varanda de granito azul, en planta baixa; presenta seis ocos verticais,tres ventás, e tres portas balconeiras con varanda de 
granito azul, en planta primeira, e seis ocos verticais, tres ventás, e tres portas balconeiras con varandas de granito azul, 
unha delas retranqueada da fachada, en planta segunda. Debido a que o canellón ten pendente descendente con respecto á 
rúa Nova, ten unha planta soto, cun oco vertical, portal. Ten dous báculos en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado branco, aluminio anodizado no portal de soto. Ten persianas ao exterior. 
MEDIANEIRAS: Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604373; Y: 4673566 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución das galerías actuais de aluminio por unhas de madeira. Eliminación do cableado das fachadas. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Só obras de mantemento Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Nesta parcela derrubouse un Pazo de alto interese histórico, arquitectónico e urbanístico para a construción deste edificio de vivendas. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Nova F2_Imaxe antiga 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

147 Rúa Nova, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4335807PG0743N0001QE; 4335807PG0743N0002WR;  
4335807PG0743N0003ET; 4335807PG0743N0004RY ;  
4335807PG0743N0005TU; 4335807PG0743N0006YI ; 
4335807PG0743N0007UO;4335807PG0743N0008IP;  
4335807PG0743N0009OA; 4335807PG0743N0010UO 

1978 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada colectiva, destinad a vivenda, de planta rectangular cunha  fachada á rúa Nova, no norte, e outra á 
parcela do veciño, cara o sur. Ten medianeiras nos lados leste e oeste. Ten planta baixa, primeira e segunda cara a rúa 
Nova, e baixa, primeira, segunda e baixocuberta cara o sur.Está datada en 1978.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de pizarra.  
FACHADA A RÚA NOVA: 
Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco , en planta baixa e nas partes leste e oeste das 
plantas primeira e segunda,con fachada de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo, na parte central das mesmas. A fachada 
de planta baixa atópase retranqueada respecto á fachada de planta primeira e segunda. Ten balcóns de formigón enfoscado 
e pintados de branco, con varandas de aluminio anodizado. Presenta cinco ocos verticais, catro portais de garaxe e unha 
porta de acceso, en planta baixa, oito ocos verticais, catro ventás e catro portas balconeiras, dúas delas en sentido 
perpendicular a fachada, en planta primeira e o mesmo en planta segunda. O balcón ao oeste da segunda planta, ten 
varanda de ferro pintada de branco na metade, e unha galería na outra metade. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado branco,  de aluminio anodizado, a porta de acceso a planta baixa, e de chapa de aluminio 
anodizado nos portais de planta baixa.Presenta persianas cara o exterior 
FACHADA SUR:   
Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604367; Y: 4673540 

 

 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución das galerías actuais de aluminio por unhas de madeira. Substitución das varandas por unhas acordes á 
normativa. Pintado das fachadas de ladrillo dunha cor da gamma indicada. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Só obras de mantemento Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4335807PG0743N0001QE; 4335807PG0743N0002WR; 4335807PG0743N0003ET; 4335807PG0743N0004RY ;  
4335807PG0743N0005TU; 4335807PG0743N0006YI; 4335807PG0743N0007UO;4335807PG0743N0008IP; 4335807PG0743N0009OA e 4335807PG0743N0010UO. 
Nesta parcela derrubouse un Pazo de alto interese histórico, arquitectónico e urbanístico para a construción deste edificio de vivendas. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Nova F2_Imaxe antiga 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

148  
Rúa Nova, 1 Santa María a Real 

 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 

4335806PG0743N0001GE; 4335806PG0743N0002HR; 
4335806PG0743N0003JT; 4335806PG0743N0004KY; 
4335806PG0743N0005LU; 4335806PG0743N0006BI 

1978 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado  Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada, destinada a comercial en  planta baixa, e a vivenda colectiva nas plantas primeira e segunda. De planta 
rectangular coa fachada principal á rúa Nova, cara o norte, e dúas a súa parcela, no leste e no sur. Ten medianeira no lateral 
oeste. Conta con planta baixa, primeira e segunda, cara a rúa, e baixa, primeira, segunda e baixocuberta cara a súa parcela.  
A parcela ten un muro de peche de pedra de aproximadamente 50 cm na parte cara a rúa e que vai aumentando de altura 
pola diferenza de cota, pasando a 150 cm aproximandamente. Enriba ten un enreixado de ferro pintado de negro. Está 
datada en 1978.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical e horizontal de formigón armado. 
CUBERTA: Cuberta a tres  augas de pizarra. O baixocuberta ten unhas bufardas cara a parcela con cuberta de pizarra a 
unha auga. Canlóns e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA NOVA: 
Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco, en planta baixa e nas partes leste e oeste das 
plantas primeira e segunda a fachada é de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo, na parte central das mesmas. En planta 
baixa presenta seis ocos verticais, tres portais de garaxe, unha porta de acceso a vivenda, unha vidrieira e unha porta de 
acceso ao local comercial, mentres que en planta primeira e segunda, que se atopan voadas, presenta oito ocos verticais, 
catro ventás e catro portas balconeiras, dúas delas en sentido perpendicular a fachada. Ten balcóns de formigón enfoscado 
e pintados de branco, con varandas de aluminio anodizado.  O balcón ao leste da primeira e segunda planta ten continuidade 
na fachada leste. O balcón en planta segunda ten varanda de aluminio na metade, e unha galería na outra metade. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado negro nos portais do local comercial, de aluminio anodizado na porta de 
acceso a vivenda, e de aluminio lacado branco nas portas de garaxe en planta baixa e de aluminio lacado branco o resto das 
carpinterías. 
FACHADA LESTE:  Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco, en planta baixa e na parte 
norte da fachada, e de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo, na parte sur das plantas primeira e segunda. Ten balcóns 
nas plantas primeira e segunda, que son continuación dos balcóns da fachada norte. Presenta dous ocos, ventás, en planta 
baixa, catro ocos, dúas ventás, e dúas portas balconeiras, unha delas en sentido perpendicular á fachada, en planta primeira 
e segunda. Presenta contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado en negro en planta baixa, e de aluminio lacado en branco nas demais. 
As varandas dos balcóns son de aluminio anodizado. 
FACHADA SUR:  Fachada de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha parte en planta baixa 
que está enfoscada sen pintar. Presenta seis ocos, cinco ventás, e unha vidreira de acceso ao local comercial en planta 
baixa, sete ocos, cinco ventás, e dúas portas balconeiras, retranqueadas da fachadas, creando así dous balcóns con 
varanda de aluminio anodizado, en planta primeira, e sete ocos, cinco ventás, unha vidreira, e unha porta balconeira, está 
última retranqueada, formando un balcón con varanda de aluminio anodizado, en planta segunda. No baixocuberta presenta 
5 ocos verticais, ventás. Ten antenas de televisión en fachada e cuberta. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado nos tres ocos da parte leste, e de aluminio lacado en branco nas demais.  
MEDIANEIRAS: Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X:604388; Y: 4673538 

 

 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución das galerías actuais de aluminio por unhas de madeira. Substitución das varandas por unhas acordes á 
normativa. Pintado das fachadas de ladrillo dunha cor da gamma indicada. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  
   

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Nesta parcela derrubouse un Pazo de alto interese histórico, arquitectónico e urbanístico para a construción deste edificio de vivendas. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Nova F2_Imaxe antiga 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

149 Camiño Duque de Ahumada, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335805PG0743N0001YE 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con unha fachada á rúa e outra á parcela do veciño. Ten medianeiras nos dous lados 
restantes. Destinada a vivenda. Ten planta baixa e primeira. Ten un patio de acceso á vivenda pechada con muros de pedra. 
É apegada unifamiliar e está datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón e baixantes de aluminio.  
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, 
en planta primeira. Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Os dinteles da porta e das portas balconeiras 
son en arco. Ten dous balcóns con plataforma de pedra e varandas de ferro. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de marrón en planta baixa e de branco en planta primeira. Ten a caixa de persianas cara o 
exterior.  
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de pedra pintada de gris. A medianeira oeste non está vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604380; Y: 4673524 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas e do portal dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 
Ocultación dos contadores. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Camiño Duque de Ahumada F2_Medianeira leste 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

150 Camiño Duque de Ahumada, 4 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335804PG0743N0001BE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Sufiuciente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con unha fachada á rúa e outra á parcela do veciño. Ten medianeiras nos dous lados 
restantes. Destinada a vivenda. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con. 
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en 
planta primeira. Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Os dinteles da porta e da porta balconeira son en 
arco. Ten un balcón con plataforma de pedra e varandas de ferro.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio gris  en planta baixa e de madeira en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604376; Y: 4673526 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración da porta balconeira ou substitución por unha reprodución da actual. Pintado das carpinterías de madeira e das 
varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

    
  

Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Camiño Duque de Ahumada  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

151 Camiño Duque de Ahumada, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335803PG0743N0001AE 1920 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta trapezoidal con unha fachada á rúa e outra á parcela do veciño. Ten medianeiras nos dous lados 
restantes. Destinada a vivenda. Ten planta baixa, primeira e baixocuberta. É apegada unifamiliar e está datada en 1920.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella plana con canlón e baixantes de aluminio. O faldón norte ten unha altura superior ó sur, 
deixando unha fachada vertical de aproximadamente 50 cm que se aproveita para a entrada de luz.  
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha composición con tres ocos verticais, porta de garaxe e dúas portas, en planta baixa; catro ocos verticais, dúas 
ventás e dúas portas balconeiras, en planta primeira; e tres ocos horizontais, ventás, no baixocuberta. Fachada de pedra con 
encintado afundido do cor da pedra en planta baixa, e realzado de morteiro pintado de branco en planta primeira. A parte 
oeste da planta primeira é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. O baixocuberta é de ladrillo enfoscado e pintado de 
amarelo. Ten un balcón con plataforma de pedra e varandas de ferro no parte leste da edificación. Con protección da 
baixante de zinc. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio gris en planta baixa, e de madeira na súa cor natural na planta primeira. Presenta persianas cara o 
exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira leste é de fábrica de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604368; Y: 4673525 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Eliminación da fachada de fábrica de ladrillo e substitución 
por pedra, con unha disposición de ocos acorde á normativa.  Pintado da medianeira e da fachada do baixocuberta dunha cor da gama indicada na normativa. Pintados das carpinterías de 
madeira e das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

  

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Camiño Duque de Ahumada  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

152 Camiño Duque de Ahumada, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335802PG0743N0001WE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta trapezoidal con unha fachada dúas fachadas á rúa. Ten medianeiras nos lados restantes. Destinada a 
vivenda. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 30 cm.   
FACHADA A LESTE: 
Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta primeira. Accédese subindo unhas escadas de pedra. 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco con enreixado en planta baixa. 
FACHADA SUR:   
Presenta unha composición con un oco vertical, porta, en planta baixa; e un oco vertical, ventá, en planta primeira. Fachada 
de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten un balcón con plataforma de pedra e varandas de ferro. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de  aluminio blanco, coa caixa de persiana ao exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604359; Y: 4673519 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Apertura da porta balconeira da fachada sur. 
Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración do aleiro de madeira. Pintado das varandas do balcón dunha cor da gama indicada 
na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Camiño Duque de Ahumada F2_Fachada lateral_Camiño Duque de Ahumada 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 

 CATÁLOGO: 
SEN 

PROTECCIÓN ED 

153 Camiño Duque de Ahumada, 10  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 43358 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4335801PG0743N0001HE 1997 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado Malo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con tres fachadas. Ten medianeira no lado restante. Destinada a vivenda. Ten planta baixa 
e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1997.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a unha auga de paneis ondulados.  
FACHADA SUR: 
Presenta unha composición con dous ocos verticais, portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, ventás en planta primeira. 
Fachada de bloque de formigón en planta baixa, e de ladrillo en planta primeira. Está enfoscado nunha parte e sen efoscar 
noutra. Ten antena de televisión na fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
FACHADA OESTE:   
Presenta unha galería de aluminio en planta primeira. Fachada de bloque de formigón en planta baixa, e de ladrillo en planta 
primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604350; Y: 4673520 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Substitución da cuberta por unha de tella curva. Enfoscado e 
pintado das fachadas dunha cor da gama indicada na normativa . Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. Eliminación da antena de televisión da fachada. Derrubar unha pequena 
construción de entre 0,5-1 m de ladrillo ubicada na fachada posterior, debaixo da galería. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Camiño Duque de Ahumada F2_Fachada lateral_Camiño Duque de Ahumada 

  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

154 Rúa Duque de Ahumada, 1 
Praza do Campo, 8 Santa María a Real 

 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434201PG0743S0001WA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á rúa Duque de 
Ahumada, no noroeste, e outra á súa parcela, no suroeste. Ten medianeiras nos dous lados restantes. Ten planta baixa e 
primeira. Está datada en 1890. Presenta un alpendre no extremo suroeste da parcela creando un patio entre as dúas 
edificacións.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA:Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 30 cm.  
Sobresae cheminea de pedra con remate metálico cheminea metálica e antena de televisión. A cuberta do alpendre e de 
tella curva, a unha auga. 
FACHADA A RÚA DUQUE DE AHUMADA: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta 
baixa, e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón montado sobre una solaina de pedra con 
varanda de ferro, pintada de verde. Presenta báculo na fachada. Ten un muro de mampostería de peche da parcela, con un 
portal de ferro pintado de verde e dous escalóns de acceso, en pedra. Presenta contador no muro. O alpendre, de muros de 
mampostería, cun oco vertical, ventá, cunha reixa de ferro.  
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de verde, na planta baixa e de aluminio lacado branco na primeira. O 
portal de acceso de ferro pintado de verde, e a ventá do alpendre, de aluminio lacado branco. 
FACHADA Á PARCELA:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Ten unha solaina de pedra ocupando toda a fachada, montada 
sobre canzorros e columnas de pedra nunha parte e sobre muros de pedra noutra, formando un soportal que da acceso a 
tres locais. Ese balcón ten cuberta de tella e estrutura de madeira, montada sobre columnas de pedra, con varanda de ferro 
pintada de verde. Cerrouse cun aseo e unha galería a parte do acceso á vivenda, e presenta ademais porta balconeira, en 
planta primeira. Ten unha escada de pedra que da acceso á mesma, con varanda de ferro pintada de verde. A fachada do 
alpendre cara a parcela presenta dous ocos verticais, porta e ventá, e ten unha fachada de mampostería. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado branco en planta primeira,  e de madeira sen pintar no alpendre. 
Non presenta medianeiras vistas, agás na parte que da ó patio que se mostra o muro de pedra con partes de ladrillo. 
INTERIOR: As divisións interiores son de pedra, ladrillo e pallabarro. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604397; Y:4673502 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Soportal Muro de peche da parcela Escadas 

Alpendre Aleiro de madeira Varandas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Eliminación da fábrica de 
ladrillo do muro e completar con pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da 
gama indicada. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

O alpendre era unha forxa. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_ Fachada lateral_Rúa Duque de Ahumada  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

155 Praza do Campo, 7  Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 02 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa dos capadores 4434202PG0743S0001AA 1905 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destindada a vivenda, de planta poligonal con acceso desde a  Praza do Campo, no norte e 
desde a rúa Duque de Ahumada, no suroeste, ten medianeiras na parte que da cara a rúa duque de Ahumada, a leste e 
oeste, dando cada a parcela do veciño , no resto do leste da edificación. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1905.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a varias augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA Á PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado  de morteiro da cor da pedra. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta 
baixa; e un oco vertical, ventá, e unha galería de aluminio montada sobre unha balcón  de pedra con canzorros do mesmo 
material, en planta primeira. O balcón conserva unha varanda de ferro, diante da galería, que ten además unha cuberta de 
chapa de aluminio. Con contadores en fachada e banco de pedra en planta baixa, 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón en planta baixa e de aluminio  anodizado en planta primeira.  
FACHADA Á RÚA:   
Presenta un muro de peche de fachada con portal de chapa de aluminio. Ten unha solaina de pedra en planta primeira con 
ocos verticais, ventás e porta balconeira. Ten apegada unha edificación adxectiva con muro de mampostería completado con 
bloques de formigón. Presenta unha antena de televisión en fachada. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604408; Y: 4673496 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Muro de peche da parcela Alpendre Varandas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración das 
carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías de unha cor da gama indicada. Restauración do encintado actual, 
pintando a base de cemento de unha cor da gama indicada, ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación da cuberta de paneis ondulados sobre a solaina.  
Enfoscado e pintado de unha cor da gama indicada do bloque de formigón  do alpendre. Pintado  do portal de acceso de unha cor da gama indicada ou substitución por un de madeira. 
Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Rúa Duque de Ahumada 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

156 Praza do Campo, 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 03 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa do capador 4434203PG0743S0001BA 1910 / 1932 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela dividida en dúas vivendas. Edificación apegada unifamiliar, destindad a vivenda,  de planta trapezoidal cunha 
fachada á Praza do Campo, no norte,  e outra á súa parcela, no sur. Ten medianeiras nos  lados leste e oeste. Ten planta 
baixa e primeira. Presenta unha edificación adxectiva no lado leste. Están datadas en 1910 a do leste (A) e en 1932 a do 
oeste (B).   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira en ambas vivendas. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canalón e baixantes de PVC en ambas vivendas. 
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
A) Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta baixa e un oco vertical, ventá, en planta primeira. Fachada 
de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.Ten apegado un banco de pedra. 
B) Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, en planta baixa, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten inscricións no dintel da 
porta de maior tamaño.  Ten un balcón formado por lousa de formigón pintada de branco, con varanda do mesmo material, 
en planta primeira.   
Carpintería exterior:  
A) Carpinterías de aluminio lacado vermello na planta baixa e de branco na planta primeira. Na planta primeira ten carpintería 
de madeira cara o interior, da cor da madeira. 
B) Carpinterías de madeira pintada de vermello na planta baixa e carpintería de aluminio lacado branco na planta primeira. 
Presenta a caixa de persianas no exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A) Non presenta medianeiras vistas. 
B) Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604418; Y: 4673506 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Inscricións  

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

A)  Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado  afundido do cor da pedra.  Restauración das carpinterías 
de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

B) Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado  afundido do cor da pedra.  Eliminación da caixa de 
persianas cara o exterior. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acorde á normativa. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por 
unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Hai dúas vivendas na mesma referencia catastral. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

157 Praza do Campo, 5 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 04 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

A palleira 4434204PG0743N0001YE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada equipamento, destinada a garaxe, de planta rectangular cunha fachada á praza do Campo, no norte, 
parte da fachada á praza e parte á parcela do veciño, no leste, e  dúas medianeiras, cara o oeste e cara o sur. Ten planta 
baixa. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canalón e baixantes de cobre.   
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición cun oco vertical, porta de garaxe. 
Carpintería exterior:  
Portal de acceso de chapa de aluminio anodizado 
 FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición cun oco vertical, ventá.  
Carpintería exterior:  
Enreixado de ferro pintado de branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604416; Y: 4673521 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado do portal de acceso de unha cor da gama indicada ou substitución por un de madeira. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Fachada lateral_Praza do Campo 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

158 Praza do Campo, 3 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 05 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434205PG0743S0001GA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente rectangular cunha fachada á Praza do 
Campo, no norte,  e dúas á súa parcela, cara o sur e o oeste. Ten medianeira no lado leste. Ten planta baixa e primeira. Está 
datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a seis augas de tella curva con canalón e baixantes de cobre. Sobresae cheminea de pedra.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro. Presenta unha composición con tres ocos verticais, portas, en planta baixa; e 
tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten tres balcóns formados por lousas de pedra  con varandas de 
ferro pintadas de negro. Presenta un muro de pedra de peche de parcela con encintado afundido do cor da pedra, e cun oco 
vertical, portal. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de vermello en planta baixa e de aluminio lacado branco en planta 
primeira. Presenta a caixa de persianas no exterior. O portal do muro de peche é de chapa de aluminio anodizado. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado de morteiro. Presenta unha composición con cinco ocos verticais, tres portas balconeiras e 
dúas ventás, en planta primeira.  
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo e pallabarro.  
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604443; Y: 4673510 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución 
por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de 
persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Se conservan as bases dos pés de un canastro de pedra e madeira, que agora se atopa na vivenda que está detrás do C.E.I.P. Padre Crespo, e que sería interesante recuperar. Ver imaxe 
antiga da vivenda. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_Imaxe antiga 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

159 Praza do Campo, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 06 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434206PG0743N0001QE 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal cunha fachada á praza do Campo, no norte. Ten 
medianeiras nos tres lados restantes. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva con canlón de zinc.  
FACHADA A PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición cun oco vertical, porta, 
en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira.  Arredor dos ocos ten morteiro pintado de cor branca. 
Presenta contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón en planta baixa e de branco en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604457; Y: 4673519 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. 
Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

160 
Praza do Campo, 1  
Rúa Colón, 9 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 07 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434207PG0743N0001PE; 4434207PG0743N0002AR  1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada á Rúa Colón, no leste, e outra á 
Praza do Campo, no norte. Ten medianeiras nos lados oeste e sur. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA:Cuberta a tres augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.   
FACHADA Á PRAZA DO CAMPO: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres ocos verticais, 
dúas ventás e unha porta, e un pequeno oco cadrado, ventá en planta baixa, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en 
planta primeira. Ten un balcón formado por lousas de pedra con  varanda de ferro pintada de negro. Ten contadores, báculo 
e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de ferro pintada de negro na porta de planta baixa, con contras de madeira pintadas de 
verde, nas dúas ventás grandes de planta baixa  de aluminio e de madeira. De aluminio lacado branco e madeira pintada de 
branco, en planta primeira.Presenta a caixa de persianas no exterior. 
FACHADA Á RÚA COLÓN:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten unha ampliación ata a vivenda veciña de 
fábrica de ladrillo enfoscado imitando a pedra.  Presenta unha composición con tres ocos verticais, dúas portas e unha ventá, 
en planta baixa, e dous ocos verticais, porta balconeira e venta, e unha galería, en planta primeira. Ten un balcón formado 
por lousas de pedra con varanda de ferro pintada de negro, ocupando a maior parte da fachada, en planta primeira.Ten 
contadores en fachada. Presenta dous balcóns de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de ferro pintado de negro nunha das portas, e de ferro pintado de verde na outra, mentres 
que a ventá é de madeira pintada de verde, en planta baixa; na planta primeira de aluminio lacado branco e de madeira 
pintada de branco. Presenta caixa de persianas ao exterior. 
MEDIANEIRAS:Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604464; Y: 4673518 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución da ampliación de fábrica de ladrillo por unha reprodución en pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou 
substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de 
madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das varandas e das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Ocultación dos contadores. Eliminación do 
cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434207PG0743N0001PE e 4434207PG0743N0002AR. Existen tres vivendas aínda que na división horizontal so 
aparecen dúas. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Praza do Campo F2_ Fachada principal_Rúa Colón 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

161 Rúa Colón, 7 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 08 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434208PG0743S0001LA; 4434208PG0743S0002BS 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta sensiblemente trapezoidal cunha fachada á rúa Colón, no 
leste, e outra á parcela do veciño, no sur. Ten medianeiras nos lados oeste e norte. Destinada a vivenda. Ten planta baixa e 
primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e columnas de pedra e  horizontal de forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas con estrutura de madeira e tella curva con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con tres  ocos 
verticais, unha porta, unha porta con vidreira apegada e unha ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas 
balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns formados por lousas de formigón e varandas do mesmo material. Presenta 
un oco, na parte sur, con un arco de formigón que da cara  o balcón da fachada sur, e que deixa á vista a estrutura de 
madeira da cuberta, con varanda de aluminio anodizado. Ten contadores e báculo en fachada, así como un banco de pedra 
na planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías aluminio lacado marrón en planta baixa e branco en planta alta. Presenta a caixa de 
persianas no exterior. 
FACHADA SUR  
Fachada de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar, na edificación principal. A parte oeste ten un volumen apegado de 
fachada de pedra e cuberta de tella curva.Ten tres pilares de ladrillo onde se apoia a estrutura da cuberta. Presenta en 
primeiro termo unha solaina de pedra e en segundo un volume edificado de planta primeira e cuberta de tella do que 
sobresae unha cheminea metálica. A parte da solaina presenta unha composición con tres ocos verticais, unha porta  e dúas 
ventás, en planta primeira, e é cega en planta baixa. O volume apegado da parte oeste, ten un oco vertical ventá, en planta 
baixa, e a edificación principal un oco horizontal, ventá, en planta primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de marrón e aluminio anodizado. Presenta caixa de persianas ao 
exterior 
INTERIOR:Presenta columnas de pedra con basa e capitel. 
MEDIANEIRAS:Medianeiras de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604464; Y: 4673508 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Elementos pétreos senlleiros  

Aleiro de madeira Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Eliminación do arco da fachada principal. Reprodución de solaina tradicional na fachada sur, subindo a cuberta do volume apegado e continuando a solaina ó longo de toda a fachada. 
Substitución dos pilares de ladrillo por  uns de pedra, madeira ou forxa. Pintado de fachada de ladrillo dunha cor da gama indicada. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de 
madeira. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra.  Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434208PG0743S0001LA e 4434208PG0743S0002BS. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

   
Planta informativa esc:1:500 F1_ Fachada principal_Rúa Colón F2_ Fachada lateral_Parcela do veciño 

 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

162 Canellón Concepción Arenal, 2 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 11 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434211PG0743S0001LA; 4434211PG0743S0002BS 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Parcela  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, formada por unha edificación principal, unha apegada e un alpendre. Ten 
planta sensiblemente rectangular con dúas fachadas ao canellón Concepción Arenal, no leste e no norte da edificación 
principal, e outra á súa parcela, no oeste. Ten medianeiras no lado sur, e parte do lado oeste. Ten planta baixa e primeira, 
agás a parte sur que ten baixa, primeira e segunda. Está datada en 1900.   
ESTRUTURA: Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA:Cuberta a catro augas de tella con canalón e baixantes de cobre . Presentan aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA NORTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns formado por lousas de pedra 
e varandas de ferro pintadas de verde. A edificación apegada é de pedra, e a cornisa está máis alta que a da edificación 
principal,  cunha galería en planta primeira. O muro de peche da parcela é de pedra con encintado sen pintar e ten un oco 
vertical, portal. Ten báculo en fachada e antena de televisión no muro. Presenta ademais bancos de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado en planta baixa e de madeira pintada de branco en planta primeira. 
A galería é de aluminio anodizado. O portal do muro de peche da parcela é de madeira pintada de marrón. 
FACHADA OESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A parte máis ao sur ten só planta baixa, con planta 
baixa e primeira, no resto, Presenta unha composición cun oco vertical, porta, na parte sur, en planta baixa, e unha galería 
no resto da fachada, en plantas baixa e primeira. Ten báculo na fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado, na porta, e de aluminio lacado branco, na galería. 
FACHADA LESTE:   
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta un oco vertical, porta, e un oco cadrado, 
ventá, no lugar onde hai unha antiga porta tapiada con ladrillo  e enfoscado pintado de branco. Ten dous ocos verticais, porta 
balconeira e ventá, e un pequeno oco, ventá en planta primeira. Presenta unha galería de aluminio e unha porta do mesmo 
material en planta primeira. A parte sur está elevada unha altura con fábrica de ladrillo. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira pintada de branco, en planta primeira, e de madeira pintada de marrón  en 
planta baixa. 
MEDIANEIRAS: Medianeiras de fábrica de ladrillo sen enfoscar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604490; Y: 4673490 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución da galería de aluminio por unha de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado 
afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías de madeira e das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da antena de televisión no muro. Eliminación da 
cornixa da edificación apegada deixando visto o aleiro de madeira. Pintado da planta segunda de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa. Apertura da porta da fachada leste. 
Eliminación do tendal. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434211PG0743S0001LA e 4434211PG0743S0002BS. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada lateral_Canellón Concepción Arenal 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

163 Canellón Concepción Arenal, 4 e 6 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 12 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434212PG0743S0001TA 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada ao canellón Concepción Arenal, 
no leste,  e outra á parcela do veciño, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e primeira. Está 
datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella plana con canalón e baixantes de PVC. Sobresae cheminea de planta cadrada de ladrillo 
enfoscado.  
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con tres ocos 
verticais, dúas portas e unha ventá, en planta baixa; e tres ocos verticais,dúas portas balconeiras e unha ventá, en planta 
primeira. Ten dous balcóns formados por lousas  de pedra e varandas de ferro pintadas de negro. Ten un pequeno tellado 
cubrindo unha das portas. Presenta unha baixante na fachada.Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado negro, de aluminio anodizado, en planta baixa, e de madeira pintada de 
negro, de azul, e de branco, en planta primeira 
FACHADA A PARCELA VECIÑA:   
Fachada de pedra con encintado de morteiro gris. Presenta unha composición con tres ocos verticais, ventás, en planta 
primeira. 
Carpintería exterior: Carpinterías de madeira sen pintar. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604497; Y: 4673475 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do tellado que cubre a 
porta. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado da cheminea dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación da baixante na fachada. Eliminación do 
cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada traseira_Parcela veciña 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

164 Canellón Concepción Arenal, 8 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 13 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434213PG0743S0001FA 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación tradicional con unha edificación nova apegada ao oeste, e un alpendre na parte máis caro o oeste.  É apegada 
unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal cunha fachada ao canellón Concepción Arenal, no leste, outra a súa 
parcela, no oeste, con medianeira nos lados sur e norte. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con baixantes de zinc.  
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns formados 
por lousas  de pedra e varandas de ferro pintadas de branco. Ten dous báculos na fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de ferro pintado de amarelo, en planta baixa, e de aluminio lacado branco, en planta primeira. Presenta a caixa 
de persianas cara o exterior. 
FACHADA OESTE:   
A vivenda tradicional ampliouse con unha edificación de ladrillo pintado de amarelo. Ten unha solaina de pedra en planta 
primeira, con varanda de aluminio. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, e unha vidreira, en 
planta primeira, que é a que da acceso ao balcón. A porta e a ventá teñen unha reixa  de ferro pintada de branco.Ten unha 
cheminea apegada a fachada. O alpendre é de ladrillo enfoscado e pintado de amarelo. 
Carpintería exterior:  
Presenta persianas ao exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604495; Y: 4673468 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Varandas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Pintado das varandas e da caixa de 
contadores dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das fachadas e varandas da fachada traseira dunha cor da gama indica na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada traseira_Parcela veciña 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

165 Canellón concepción Arenal, 10 e 12 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 14 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 
4434214PG0743S0001MA; 4434214PG0743S0002QS; 
4434214PG0743S0003WD 

1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta trapezoidal cunha fachada ao canellón Concepción Arenal, 
cara o leste,  e outra á súa parcela e á do veciño, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e 
primeiraEstá datada en 1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e vigas e forxados de madeira e de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva. Baixantes de cinc. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado  de morteiro gris pintado de negro. Presenta unha composición con catro ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e tres ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten tres balcóns formados por lousas de 
formigón con varandas de ferro pintado de branco. Ten banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintado de marrón, e aluminio anodizado, en planta baixa e aluminio lacado branco en planta 
primeira. Presenta a caixa de persianas cara o exterior. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado  de morteiro gris pintado de negro. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vista. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604493; Y: 4673456 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas,das carpinterías e das plataformas 
dos balcóns dunha cor da gama indicada na normativa.  Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente Obra nova Alteración dos elementos protexidos 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Esta parcela ten división horizontal coas seguintes referencias catastrais, 4434214PG0743S0001MA, 4434214PG0743S0002QS e 4434214PG0743S0003WD. 
A parcela con referencia catastral 32037A0A0090210000FO so conta con acceso dende esta propiedade. Nela existen diversas construcións auxiliares con finalidade agrícola. Nela non 
poderán executarse edificacións destinadas a vivenda, tan so edificacións auxiliares. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_ Fachada principal_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

166 Canellón Concepción Arenal, 14 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 15 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434215PG0743S0001OA 1910 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta rectangular cunha fachada ao canellón Concepción Arenal, 
no leste,  e outra á súa parcela, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 
1910.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella curva. 
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, 
porta e porta de garaxe, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten dous balcóns 
formados por lousas de formigón, con varandas de ferro pintadas de branco Na planta baixa ten un furado no muro. Ten 
contadores en fachada, e banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio anodizado  en planta baixa e de madeira pintada de branco en planta primeira. Ten a caixa de 
persianas cara o exterior. 
FACHADA OESTE: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Ten galería. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604494; Y: 4673446 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Varandas 

Carpinterías de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das varandas,das carpinterías e das plataformas 
dos balcóns dunha cor da gama indicada na normativa.  Ocultación dos contadores. Eliminación do cableado das fachadas. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada  principal F2_Fachada traseira 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

167 Canellón Concepción Arenal, 16 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 16 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434216PG0743S0001KA 1986 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda de planta rectangular cunha  fachada ao canellón Concepción 
Arenal,no leste, e outra a súa parcela, no oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten edificación apegadas no resto 
da parcela. Ten planta baixa, entreplanta e primeira. Está datada en 1986.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella mixta con canalón e baixantes de PVC.  
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada  de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  Presenta unha composición con tres ocos 
verticais, unha porta e dúas ventás, en planta baixa; un oco vertical, porta, na entreplanta, e dous ocos verticais, portas 
balconeiras, en planta primeira. Ten unhas escadas de pedra enfoscadas con morteiro en pintadas de amarelo que dan 
acceso á porta da entreplanta. Presenta un balcón formado por lousas  de pedra e varandas de ferro pintada de branco. A 
outra porta balconeira ten varanda de formigón, pintada de branco. Ten contadores e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado branco, e de aluminio anodizado na porta da entreplanta. Ten a caixa de persianas cara o 
exterior. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604492; Y: 4673438 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Escadas    
 

OBRAS INDICADAS  

Apertura do oco tradicional de planta baixa. Eliminación da pintura das escadas. Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un 
afundido do cor da pedra. Pintado das varandas dunha cor da gama indicada ou substitución por unhas acordes á normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. Eliminación da caixa de contadores cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

Recuperación do garaxe na planta baixa 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Os datos de catastro non coinciden co observado da edificación existente (non puido comprobarse mais que de  maneira visual e por fotografías) 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada traseira 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

168 Canellón Concepción Arenal, 18 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 17 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434217PG0743S0001RA 1930 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado   Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta trapezoidal con dúas fachadas ao canellón Concepción 
Arenal, no leste e parte da fachada norte, e outra a súa parcela, no oeste. Ten medianeiras nos lados sur, e parte da fachada 
norte. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1930. Edificación xa rehabilitada. 
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra.  
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con canalón e baixantes de zinc. Ten aleiro de madeira de 40 cm. 
FACHADA LESTE: 
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra. Presenta unha composición con dous ocos verticais, unha porta 
e unha ventá, en planta baixa; e un oco vertical, porta balconeira, en planta primeira. Ten un balcón formado por lousa de 
pedra e varanda de ferro pintada de branco. Ten contadores e báculo en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio lacado branco. 
FACHADA NORTE:   
Fachada de pedra con encintado afundido do cor da pedra.  Presenta unha composición cun oco vertical, porta, en planta 
baixa; un oco vertical, ventá, en planta primeira. Ten un banco de pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de marrón, en planta baixa, e de aluminio lacado branco, en planta primeira. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeiras de pedra con encintado afundido do cor da pedra. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604500; Y: 4673433 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira Varandas  
 

OBRAS INDICADAS  

Pintado das carpinterías e das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada lateral_Canellón Concepción Arenal 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

169 Canellón Concepción Arenal, 20 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 18 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434218PG0743S0001DA 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Modificado Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinada a vivenda,  de planta rectangular con dúas fachadas á súa parcela, a leste e 
oeste. Ten medianeiras nos lados norte e sur. Ten patios diante e detrás da edificación. Ten planta baixa e primeira. Está 
datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical e horizontal de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella curva con canalón e baixantes de zinc.   Sobresae cheminea de planta circular.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de enfoscado imitando a fabrica de pedra. Ten un muro de peche de parcela de pedra con encintado realzado de 
morteiro pintado de branco que presenta unha composición cun oco vertical, portal. Ten contadores no muro. O patio 
dianteiro esta cuberto cun emparrado. Ten contadores no muro de peche 
Carpintería exterior:  
Portal de ferro pintado de verde. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604500; Y: 4673428 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Muro de peche de pedra  da parcela    
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Respetarase o espacio baleiro diante da vivenda ( patio) 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

170 Canellón Concepción Arenal, 22 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 19 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434219PG0743S0001XA 1967 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Medio Alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda, de planta poligonal cunha fachada ao canellón Concepción Arenal,no 
leste, e outra á parcela do veciño, no leste. Na fachada sur, parte da cara a parcela do veciño, e parte medianeira. Presenta 
medianeira no lado norte. Ten planta baixa e primeira.  Presenta no oeste unha ampliación posterior. Está datada en 1967.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella con  baixantes de fibrocemento. Presenta un peto de formigón.  
FACHADA A RÚA: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de negro. Presenta unha composición con dous ocos verticais, 
portas, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten un balcón formado por lousas de 
pedra e varanda de forxa pintada de negro. Retranqueada aproximadamente 6 metros da liña de fachada, ten unha 
ampliación de fábrica de ladrillo enfoscado e sen pintar. A ampliación non ten ocos. Ten báculo na fachada, e un banco de 
pedra en planta baixa. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de verde en planta baixa, e de aluminio lacado branco en planta primeira. Presenta a caixa 
de persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira norte é de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. A medianeira sur é de pedra con 
encintado realzado de morteiro e de fábrica de ladrillo enfoscado. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604500; Y: 4673422 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira.  Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Pintado das carpinterías de planta baixa e das varandas 
dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado da ampliación de ladrillo dunha cor da gama indicada na normativa ou substitución por pedra. Eliminación do cableado das fachadas. 
Ocultación dos contadores. Eliminación da caixa de persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

171 Canellón Concepción Arenal, 24 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 35 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434235PG0743S0001BA 1983 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Baixo Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación  apegada unifamiliar, destinada a vivenda,de planta sensiblemente rectangular. Presenta dentro da parcela dúas 
edificacións, unha principal, en planta baixa e primeira, e unha edificación apegada, na parte leste, en planta baixa, destinada 
a garaxe, e que forma unha terraza na parte superior, que serve á edificación principal. O garaxe ten dñuas fachada ao 
canellón Concepción Arenal, cara o leste e sur,  e outra á súa parcela, no oeste. Ten medianeiras no lado norte. A edifiación 
principal, da cara á súa parcela, no norte, cara á do veciño, no oeste, parte cara a terraza e parte ao canellón, no leste, con 
medianeira no lado sur.Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1983.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella con canalón e baixantes de cobre. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.   
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro. Ten un muro de pedra con encintado realzado de morteiro,de unha 
altura que contén o garaxe, enriba forma unha terraza con varandas de pedra. Ten dous ocos verticais, porta e ventá, con 
dintel en arco, e un oco cadrado, porta do garaxe. A edificación principal presenta unha composición cun  oco vertical, porta, 
en planta baixa; e dous ocos verticais, ventá e porta, en planta primeira. Aumentouse a altura de cornixa con ladrillo 
enfoscado e pintado de branco.Ten contadores  na fachada da edifiacación principal, e banco de pedra en planta baixa, 
apegado ao peche do muro de pedra. 
Carpintería exterior:  
Os ocos en arco teñen carpinterías de madeira pintada de marrón e de negro, co portal de garaxe de chapa de aluminio 
anodizado, e de aluminio lacado cor cobre na porta de acceso a vivenda, en planta baixa. As demais son de aluminio lacado 
branco. Presenta as persianas cara o exterior. 
MEDIANEIRAS: 
A medianeira sur é de fábrica de ladrillo enfoscado sen pintar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604497; Y: 4673411 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Aleiro de madeira 
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Substitución do encintado actual por un 
afundido do cor da pedra. Completado da cornixa con pedra. Pintado da medianeira dunha cor da gama indicada na normativa. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos 
contadores. Eliminación das persianas cara o exterior. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada lateral_ Canellón Concepción Arenal 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: AMBIENTAL ED 

172 Canellón Concepción Arenal, 26 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 22 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434222PG0743S0001XA 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Ambiental 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación apegada unifamiliar, destinad a vivenda, de planta poligonal cunha fachada ao canellón Concepción Arenal en 
parte da fachada leste, e dúas á parcela do veciño, cara o oest e o sur. Ten medianeiras nos lados norte, e parte da fachada 
leste. Ten planta baixa e primeira. Está datada en 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva con canalón de zinc e baixantes de PVC. 
FACHADA Ó CANELLÓN: 
Fachada  de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha composición con dous ocos 
verticais, porta e ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas balconeiras, en planta primeira. Ten unhas escadas de 
dous tramos de pedra que dan acceso a unha solaina tamén de pedra. Presenta un tabique de ladrillo enfoscado no extremo 
sur da fachada. Ten cancela de ferro no comezo das escada e varanda do mesmo material na solaina.  O tramo de escadas 
que vai de planta baixa a planta primeira ten varanda de pedra. Presenta contadores e antena de televisión en fachada. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio lacado marrón en planta baixa e de madeira pintada de marrón máis escuro na 
planta primeira. 
FACHADA SUR: 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco en planta baixa, e de fábrica de ladrillo enfoscado e 
pintado de branco en planta primeira. Presenta unha composición con dous ocos verticais, porta e ventá, en planta baixa; e 
dous ocos verticais, ventás, e unha galería de madeira en planta primeira. Ten un emparrado cara o leste. 
Carpintería exterior: Carpinterías de aluminio anodizado, e de madeira pintada de branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604496; Y: 4673399 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas de pedra Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Escadas   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do tabique de ladrillo do 
extremo sur da fachada. Pintado da cancela e das varandas dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado das carpinterías de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. 
Eliminación da antena de televisión da fachada. Pintado da fachada posterior de ladrillo e da galería de madeira dunha cor da gama indicada na normativa. Pintado da Eliminación do 
cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas inst.  
 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 
  

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F1_Fachada traseira_Parcela veciña 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

173 Canellón Concepción Arenal, 17 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 23 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434223PG0743S0001IA 1900 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local  Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Baixo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta poligonal con unha fachada á rúa e outra á parcela do veciño. Ten medianeiras nos lados restantes. 
Destinada a vivenda. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1900.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra. 
CUBERTA: 
Cuberta a varias augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC.  
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha composición con un oco vertical, porta, e un pequeno oco vertical, en planta baixa; e un oco vertical, porta 
balconeira, en planta primeira. Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten contadores en 
fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio gris. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604511; Y: 4673400 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das 
fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal  
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: ESTRUTURAL ED 

174 Canellón Concepción Arenal, 15 Santa María a Real Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 24 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434224PG0743S0001JA Anterior a 1890 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Estrutural 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Medio Baixo Medio 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta pentagonal con dúas fachadas á rúa e outra á súa parcela. Ten medianeiras nos dous lados restantes. 
Destinada a vivenda. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e é anterior a 1890.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella curva e estrutura de madeira. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  
FACHADA NORTE: 
Ten un muro de pedra con un portal de acceso ó patio de entrada da vivenda. Presenta unha composición con un oco 
vertical, porta, en planta baixa. Ten una escada de pedra que da acceso a planta primeira, con dous ocos verticais, porta e 
ventá. Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Presenta unha pequena edificación 
adxectiva. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira pintada de diferentes cores. 
FACHADA NOROESTE:   
Presenta unha composición con un oco vertical, ventá, en planta baixa e outro en planta primeira. Fachada de pedra con 
encintado realzado de morteiro pintado de branco.  
FACHADA SUROESTE:   
Presenta unha composición con pequenos ocos verticais, ventás, unha en planta baixa e dúas en planta primeira. Fachada 
de mampostería sen encintar. Ten un báculo en fachada. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo e pallabarro. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604503; Y: 4673406 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Escada 

Muro de peche da parcela Aleiro de madeira Carpinterías de madeira. 
 

OBRAS INDICADAS  

Derrubo da edificación adxectiva ou facer unha galería acristalada coa mesma disposición. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Encintar da mesma maneira o 
muro de mampostería. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada na normativa. 
Eliminación do cableado das fachadas. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal  F2_Fachada lateral_Canellón Concepción Arenal 
  



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

175 Praza San Rosendo, 2 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 25 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

Casa do Cantón 4434225PG0743S0001EA 1905 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional Privado Suficiente 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Alto Moi alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta aproximadamente rectangular con dúas fachadas. Ten medianeiras nos dous lados restantes. 
Destinada a vivenda aínda que ten un antigo comercio. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 
1905.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a múltiples augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  Sobresae 
cheminea de planta cadrada. Ten apegada a antena de televisión.  
FACHADA NORTE A RÚA: 
Presenta unha composición con dous ocos cadrados, portais, en planta baixa; e dous ocos horizontais, portas balconeiras, 
en planta primeira. Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio branco, madeira branca e madeira marrón. 
FACHADA LESTE A RÚA: 
Presenta unha composición con un oco vertical, porta, e un oco horizontal, ventá con un enreixado cadrado de ferro de cor 
negro, en planta baixa. Ten dous ocos horizontais, portas balconeiras, e dous ocos verticais, ventás, en planta primeira. 
Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Con protección da baixante de fundición. Ten 
contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de madeira verde e aluminio e madeira branco. 
INTERIOR: 
Toda a vivenda configurase ao redor dun patio cuberto. Divisións interiores de pedra e fábrica de ladrillo. 
MEDIANEIRAS: 
Medianeira de pedra con encintado realzado na parte superior de morteiro gris e na parte inferior está sen encintar. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604520; Y: 4673411 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Estrutura interior 

Aleiro de madeira Carpinterías de madeira  
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Substitución do encintado actual por un afundido do cor da pedra. Restauración das carpinterías de madeira ou substitución 
por unha reprodución das actuais. Pintado das carpinterías dunha cor da gama indicada. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación de contadores.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Existencia dunha antiga zoquería en planta baixa, que aínda se conserva en bo estado.  
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

   

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Canellón Concepción Arenal F2_Fachada lateral_Rúa Pérez Serantes 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: INTEGRAL ED 

176 Rúa Pérez Serantes, 4 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 26 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434226PG0743S0001SA 1956 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado  Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Integral 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Alto Medio Moi alto 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta trapezoidal con unha fachada á rúa e outra á parcela do veciño. Ten medianeiras nos dous lados 
restantes. Destinada a vivenda. Ten planta baixa e primeira. É apegada unifamiliar e está datada en 1956.   
ESTRUTURA:  
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de vigas e forxados de madeira. 
CUBERTA: 
Cuberta a tres augas de tella mixta con canlón e baixantes de zinc. Presenta un aleiro de madeira de 40 cm.  Sobresae 
cheminea de planta cadrada con aplacado de pedra e remate metálico. Ten apegada a antena de televisión.  
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha composición con un oco vertical, porta, e outro horizontal, ventá, en planta baixa; e dous ocos verticais, portas 
balconeiras, en planta primeira. Fachada de pedra con encintado realzado de morteiro pintado de branco. Con protección da 
baixante de fundición. Ten contadores en fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco con enreixado en planta baixa. 
FACHADA A PARCELA DO VECIÑO:   
Presenta unha galería nova montada sobre unha solaina tradicional ocupando a maior parte da fachada. 
Carpintería exterior:  
Carpinterías de aluminio pintado de branco. 
MEDIANEIRAS: 
Non presenta medianeiras vistas. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Total. 

Coord. UTM X: 604524; Y: 4673400 

 
 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

Fachadas Disposición de ocos Plataformas pétreas de balcóns 

Aleiro de madeira   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Recuperación do balcón orixinal ou substitución da galería actual de aluminio por unha de madeira. Restauración do 
encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra. Eliminación do cableado das fachadas. Ocultación dos contadores. 

 

OBRAS PERMITIDAS  

Reparación e conservación de elementos decorativos 
deteriorados.  

Recuperación das carpinterías orixinais de madeira.  Incorporación de novo deseño referido a documentación da 
imaxe orixinal. 

Reparación e conservación de elementos estruturais 
deteriorados. 

Mantemento da edificación actual. Restauración do edificio para voltar a súa imaxe orixinal. 

Reforma restrinxida da distribución. Reforma para dotación de servizos hixiénicos e novas 
instalacións. 

 

 

OBRAS PROHIBIDAS  

Derrubo da edificación existente. Obra nova. Alteración dos elementos protexidos. 
  

 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 
 

Planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Pérez Serantes F2_Fachada lateral_Parcela veciña 
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

177 Rúa Pérez Serantes, 8 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

8Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 28 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434228PG0743S0001UA 2007 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Inclasificable Privado  Bo 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con dous volumes. O principal ten soto, planta baixa e planta primeira;e o de acceso, máis 
estreito, ten soto e planta baixa. Destinada a vivenda. É illada unifamiliar e está datada en 2007. 
ESTRUTURA: 
Estrutura de muros portantes de pedra e vigas e forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a catro augas de tella mixta con canlón e baixantes de aluminio en cada volume.  Presentan un aleiro de pedra de 
40 cm. Sobresaen dúas chemineas de pedra do volume principal. 
FACHADA A RÚA: 
Presenta unha escada central de catro escalóns que sobe á plataforma de acceso da cara esquerda da vivenda que se 
retranquea todo o primeiro volume . A plataforma ten balconada e tres arcos de pedra. Ten unha composición simétrica con 
unha porta central e catro ventás cadradas en planta baixa, e dúas ventas verticais centrais e dúas cadradas nos extremos, 
na planta primeira. A fachada é de pedra con encintado reafundido de morteiro gris. 
Carpintería exterior: 
Carpinterías de aluminio de cor verde. 
FACHADA TRASEIRA:  
Fachada de pedra con encintado reafundido de morteiro gris. 
 FACHADA NORTE:  
Presenta unha ventá cadrada en planta baixa e é cega en planta primeira.  
FACHADA SUR: 
Presenta tres ventás horizontais que dan servizo ó soto, unha galería en planta baixa e un balcón en planta primeira. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604516; Y: 4673371 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

planta informativa esc:1:1500 F1_Fachada principal_Rúa Pérez Serantes F2_Fachada lateral_ Rúa Pérez Serantes  
 



 

 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

178 Rúa Pérez Serantes, 14 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 44342 31 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 4434231PG0743S0001UA 1983 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección 

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con unha fachada paralela a rúa, outras dúas cara a parcela do veciño e a última a súa 
propiedade. Destinada a vivenda colectiva. Ten planta baixa, primeira e segunda. É illada unifamiliar  e está datada en 1983.   
ESTRUTURA: 
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e horizontal de  vigas e forxados de formigón. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de PVC. Presenta un aleiro de formigón de 50 cm.  Sobresaen 
dúas chemineas de planta cadrada de ladrillo recuberto de morteiro pintado e outra de aceiro que discorre polo lateral da 
vivenda.  
FACHADA A RÚA: 
Ten tres portais metálicos de cor gris. A fachada está retranqueada 3 m. Presenta unha composición con un oco vertical, 
porta, e dous accesos o baixo, en planta baixa. Ten dous balcóns situado nos laterais da vivenda, con un oco vertical, porta 
balconeira, cada un. Na parte central ten un oco horizontal, ventá. Esta composición repítese en planta primeira e segunda. 
Fachada de pedra de granito con encintado realzado de morteiro pintado de branco.  
Carpintería exterior: 
Carpinterías de aluminio gris. 
FACHADAS LATERAL SUR: 
Fachada de pedra de granito con encintado realzado de morteiro gris pintado de branco, con un oco con enreixado, ventá, en 
planta baixa; dous ocos verticais, ventás, en planta primeira e segunda; e un oco vertical, ventá, na cuberta. 
FACHADAS LATERAL NORTE: 
Fachada de pedra de granito con encintado realzado de morteiro gris pintado de branco, con dous ocos verticais, ventá, en 
planta baixa e segunda; e un oco vertical, ventá, na cuberta. 
INTERIOR: 
Divisións interiores de fábrica de ladrillo. 
OCUPACIÓN DA PARCELA: Parcial. 

Coord. UTM X: 604530; Y: 4673325 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

 
 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN  

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

CATÁLOGO EDIFICACIÓN  

césar portela    
A R Q U I T E C T O                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
IDENTIFICACIÓN FICHA N.º 
 CATÁLOGO: SEN PROTECCIÓN ED 

179 Rúa Pérez Serantes, 20 Santa María a Real 
 
Xunqueira de Ambía Ourense COUZADA: PARCELA: 

Enderezo Parroquia Concello Provincia 32037 01 Edificación 

  

 

DATOS XERAIS  

DENOMINACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATA CONSTRUCCIÓN 

 32037A010002080000FQ 1970 

ESTILO TITULARIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Urbano tradicional  Privado Regular 

CATEGORÍA ÁMBITO NIVEL DE PROTECCIÓN 

Incluído no Catálogo Local Sen protección  

INTERESE ARQUITECTÓNICO INTERESE HISTÓRICO-ARTÍSTICO INTERESE URBANÍSTICO 

Nulo Nulo Nulo 

DESCRICIÓN PLANO DE SITUACIÓN esc: 1/1.5oo 

EDIFICACIÓN: 
Edificación de planta rectangular con unha fachada paralela á rúa. Destinada a vivenda. Ten planta baixa, primeira e alta, 
esta última feita nunha ampliación posterior. Ten apegado un galpón de fábrica de ladrillo. É illada unifamiliar e está datada 
en 1970. 
ESTRUTURA: 
Estrutura vertical de muros portantes de pedra e  horizontal de vigas e forxados de formigón nas dúas primeiras plantas, e 
vertical e horizontal de formigón na planta alta. 
CUBERTA: 
Cuberta a dúas augas de tella mixta con canlón e baixantes de P.V.C. A parte sur do tellado, con estrutura metálica, cubre 
unha terraza. Presenta un peto na parte norte da cuberta. Sobresae unha cheminea de ladrillo. 
FACHADA  A RÚA: 
Presenta un balcón na planta segunda e unha composición con ocos verticais. Dous en planta baixa, porta e portal, catro en 
planta primeira, tres ventás e a porta de acceso ó balcón, e dous en planta alta. Fachada de pedra con encintado de morteiro 
pintado de branco nas dúas primeiras plantas e fachada de fábrica de ladrillo enfoscado en branco na planta alta. Ten 
contadores en fachada. 
Carpintería exterior: 
Carpinterías de aluminio pintado de branco. 
FACHADA TRASEIRA:  
Ten apegado un galpón de fábrica de ladrillo. 
FACHADA NORTE: 
Presenta unha composición con ventás verticais. Unha en planta baixa, con enreixado branco, dous en planta primeira e tres 
en planta alta. 
FACHADA SUR: 
Presenta unha composición con ventás verticais. Unha en planta primeira e tres en planta alta. 
OCUPACIÓN: Parcial. 

Coord. UTM X: 604547; Y: 4673268 

 

 

ELEMENTOS A PROTEXER (SENLLEIROS)  

   
 

OBRAS INDICADAS  

Substitución das carpinterías metálicas por unhas de madeira. Retirar cableado das fachadas. Restauración do encintado actual ou substitución por encintado afundido do cor da pedra.  

 

OBRAS PERMITIDAS  

Mantemento da edificación actual. Derrubo da edificación existente. Obra nova nas condición volumétricas da ordenanza. 
 

OBRAS PROHIBIDAS  

   
 

OBSERVACIÓNS CATÁLOGO  

A vivenda non ten ocupación permanente, so se ocupa ocasionalmente. 

Permítese o uso de aluminio nas carpinterías e varandas segundo as condicións estéticas reflectidas na normativa do PEPR. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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