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CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER
1.- FONTES DOCUMENTAIS UTILIZADAS

A partir da información existente no PXOM actual, no PBA, na prospección do ámbito realizada
no ano 2013 e na prospección do ámbito realizada no ano 2021 elaborase o catálogo da MP, que
se axustará ao indicado no artigo 81 da LSG, 195-198 do RLSG e disposición adicional terceira da
LPCG. O resultado queda reflectido nos planos deste documento (un por cada un dos núcleos
delimitados) nos que se fai constar tanto os elementos que se incorporan ao catálogo como os que
non se catalogan, por considerar que non posúen valor patrimonial. A presente memoria
complétase cós seguintes documentos:
- PLANOS DE INFORMACIÓN E SITUACIÓN: Incorpórase un plano por cada núcleo que se
delimita e nel reflíctense os elementos que se inclúen no catálogo da MP e os que non se
catalogan, diferenciados por cores, coa intención de localizalos e identificalos, establecendo
unha codificación.
- FICHAS DOS ELEMENTOS CATALOGADOS: Incorpórase unha ficha de cada un dos
elementos que se incorporan ao catálogo da MP co contido que indica o art. 197.1.c do RLSG:
datos identificativos, situación e delimitación do seu ámbito de protección, descrición gráfica
das súas características construtivas, estado de conservación e determinacións para a súa
conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación, nivel de protección ao que está sometido
e actuacións autorizables.
- FICHAS DOS ELEMENTOS QUE NON SE INCORPORAN AO CATÁLOGO: Engádese
tamén unha ficha para cada un dos elementos que non se incorporan ao catálogo co seguinte
contidos: datos identificativos, situación, breve descrición arquitectónica, clase de solo na que
se sitúan e xustificación da súa non inclusión no catálogo desta MP.

2.- PROSPECCIÓN.

En base ao indicado no informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) de 12 de
febreiro de 2021 no trámite de consulta no procedemento de avaliación ambiental estratéxica
simplificada en relación á determinación excluínte 9.3. das DOT realizouse unha nova prospección
do ámbito no mes de maio do 2021.
“calquera actuación sobre o territorio debe atender á súa compatibilidade cos bens do patrimonio cultural
que se vexan afectados, o que require a súa identificación, o recoñecemento das súas características e das
súas relacións co territorio e a análise das posibilidades de integralos como un elemento máis da actuación.
Os traballos de análise referidos incorporarán unha prospección, entendida como a exploración e
recoñecemento sistemático do ámbito de estudo, para a detección de elementos do patrimonio cultural non
identificados no Inventario de patrimonio cultural de Galicia, con especial incidencia sobre o patrimonio
etnográfico e arqueolóxico”.

O motivo fundamental que se indica no informa da DXPC basease na existencia de numerosos
hórreos non catalogados localizados nos núcleos obxecto desta MP.
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Neste traballo de campo prospectouse a totalidade dos núcleos rurais para determinar os
elementos que forman parte do patrimonio cultural e, en consecuencia, deben ser incorporados ao
Catálogo da MP e os que non compren os requisitos para elo. A continuación faise unha breve
reseña de cada un dos elementos detectados:
OS BUIOS:
-Torre: Clave 15035_55224 / Cód: TO15035; topónimo significativo.
- Rueiro en O Basante: Clave 15035_6033. Trátase dun ámbito cunha trama propia dos núcleos rurais.
- Rueiro en Buios: Clave 15035_6041.Trátase dun ámbito cunha trama propia dos núcleos rurais.
- Rueiro en A Xunqueira: Clave 15035_6035. Trátase dun ámbito cunha trama propia dos núcleos rurais.

Rueiro en O Basante

Rueiro en Buios

Rueiro en A Xunqueira

- Hórreo: CP-B01. Hórreo de madeira tipo Cabanas, coa cuberta característica a catro augas que está vinculado
a unha edificación principal tradicional.
- Hórreo: CP-B02, Este hórreo de madeira encaixa dentro do tipo Cabanas, aínda que é de menor tamaño que
a maioría, a estrutura da cámara e da cuberta correspóndese con este tipo.
- Hórreo: CP-B03. Cremos que se trata dun hórreo de madeira de tipo Mariñán, non queda nada da súa
estrutura así que tamén podería corresponder ao tipo Cabanas. Está vinculado a un conxunto de edificacións
tradicionais.

CP-B01
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- Hórreo: CP-B04; trátase dun hórreo tipo Cabanas, que se conserva en moi bo estado, con cuberta de tella a
catro augas e cámara de madeira que está elevado sobre unha cepa “maciza”.
- Hórreo: CP-B05. Hórreo de tipo Cabanas que se sitúa ao carón dun conxunto de construcións tradicionais.
Conserva a cuberta a catro augas e a cámara en bo estado.
- Hórreo: CP-B06. Hórreo de tipo Cabanas que conserva todos os elementos es moi bo estado, ten cuberta de
lousa a catro augas, con estrutura e cámara de madeira e o soporte e acceso pola parede penal.

CP-B04

CP-B05

CP-B06

- Hórreo: CP-B07. Trátase dun hórreo tipo Cabanas que ten a particularidade de que está moito máis elevado
do normal. Conta con todas as características propias do modelo, cuberta a catro augas, cámara de madeira e
forma estreita e alongada.
- Hórreo: CP-B08. Hórreo de menor tamaño, apegado a un camiño. É de tipo Cabanas, con cuberta de tella a
catro augas, cámara de madeira e sobre un soporte de pouca altura. Está en bo estado de conservación.
- Hórreo: CP-B09. Hórreo do tipo Cabanas, con cámara de madeira que se eleva sobre dúas cepas de pedra
con cuberta a catro augas. Está vinculado a unha vivenda tradicional.

CP-B07

CP-B08

CP-B09

O REDONDO:
- Escola en San Marcos: AC-R01. Edificación construída no primeiro terzo do século XX, é de planta baixa de
forma rectangular. Os muros da edificación son de pedra e están recebados, a estrutura horizontal é a base de
vigas de madeira e con cuberta é a catro augas. As ventás das fachadas laterais e as da frontal están rematadas
na parte superior con arcos de medio punto. O conxunto das fachadas presenta un tratamento liso e remárcase
só o zócalo da edificación.
- Rueiro no Pedrón: Clave 15035_12578. Trátase dun ámbito cunha trama propia dos núcleos rurais.
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- Casa en O Pedrón: AC-R02. Vivenda de transición de influenza indiana construída nos anos trinta. Ten planta
rectangular coa fachada principal disposta no lado mais curto en perpendicular á vía de acceso. Presenta planta
baixa e faiado, con cuberta a dúas augas rematada con tella mixta. Na composición da fachada domina a
simetría de tres eixos con dúas ventás con recercado sinxelo rectilíneo e sobrio, e porta de acceso no medio
da composición. No faiado existe un van tripartito coroado por un arco de medio punto que dá acceso a un
balcón voado que destaca polo seu volume e está protexido por un antepeito abalaustrado que se apoia en
dous canzorros. Chaman a atención os resaltes adoelados no recerco do arco do van que dá acceso ao balcón.

AC-R01

Rueiro no Pedrón

AC-R02

- Casa reitoral en Magalofes: AC-R03. Edificación situada á carón da estrada provincial CP-3503 a nivel
sensiblemente máis baixo que a vía. Presenta unha volumetría bastante complexa, o corpo máis próximo á
estrada amosa forma de L e conta con dúas plantas e faiado. A cuberta ten dúas augas e vai descendendo pola
vertente traseira dende a cumieira ata a altura do entaboamento do baixo.
Sobre este volume principal engádese perpendicularmente na esquina esquerda da fachada frontal outro
volume de base rectangular que tamén posúe dúas plantas e faiado e cuberta a tres augas. Por esa mesma
esquina está apegado ao muro piñón un terceiro corpo que como os anteriores ten dúas plantas e faiado con
cuberta a dúas augas, pero coa singularidade de que ao estar a unha cota inferior non continúa o primeiro corpo
en altura, aínda que si o fai nas súas fachadas.
Pero si por algo chama a atención nesta edificación é o peculiar e orixinal pombal que coroa todo o conxunto,
e que presenta unha planta rectangular con muros de cachotería de granito e cuberta a un auga. Todas as
cubertas foron renovadas telladas con tella do país.
- Cruceiro no Redondo: ET-R01. Cruceiro sobre plataforma cuadrangular de dous chanzos con pedestal
cúbico do que parte a columna e varal octogonal que comeza cadrado. A columna remata directamente sen
capitel nunha pequena cruz de sección cuadrangular con remates florenzados na que aparecen unhas
minúsculas figuras de Cristo na cruz e da Virxe.
- Igrexa parroquial de Magalofes: AR-R01. Trátase dunha construción do S.XVII de estilo barroco, aínda que,
só quedan desa época as capelas laterais do cruceiro. É de planta rectangular cunha soa nave con coro alto
aos pés, á que lle foron engadidas as capelas laterais. A nave principal conta cunha bóveda de canón e no
cruceiro e capelas, bóveda de cruzaría.
Destacan no seu interior a capela dedicada a San Gregorio, a tumba de Don Fernando da Porta co seu escudo
de armas nun dos seus muros. Exteriormente os muros laterais amosan influencias neogóticas nos seus
elementos oxivais e a cuberta é de tella con varias vertentes. A Fábrica é de cantería nas partes nobres: arcos
do cruceiro e contrafortes exteriores, etc… e os muros son de cachotería e están caleados. Foi restaurada no
1887 con fachada e naves laterais de estilo ecléctico.
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AC-R03

ET-R01

AR-R01

- Cemiterio de Magalofes: AR-R02. Na estrada hai dúas pilastras laterais de cantería de granito rematadas
por pináculos do mesmo material. Nas esquinas deste muro que dan á estrada hai dúas fermosas cruces
metálicas. No interior do cemiterio non se conserva no chan máis que un antigo enterramento dun crego, agora
utilizado como cinceiro. O resto das tumbas que había no terreo foron eliminadas, construíndose nichos de
catro alturas a mediados do século XX no seu lateral oeste. Xa máis recentemente construíuse tamén un novo
volume de nichos no centro do cemiterio, con cuberta de tella a dúas augas. O cemiterio conta ademais cunha
recente ampliación tras o ábside da igrexa, no exterior do recinto murado.
- Hórreos no Redondo: CP-R01. Trátase de tres hórreos do tipo Cabanas:
H1- situado enriba do portalón de acceso ao patio dunha vivenda concibido coma unha gran porta exenta. A
abertura que dá acceso á vivenda está formada por un arco oxival. O portalón está construído con cachotería,
de xeito que as diferentes ringleiras de cachotes vanse aproximando ata crear o arco. Enriba do arco sobre
unha superficie ou mesa de lousas, sitúase o hórreo. Está construído con madeira na súa maior parte, unhas
columnas de formigón crean tres claros no seu alzado costal e a estrutura de madeira queda reforzada cunha
faixa ou cinta do mesmo material. A súa cuberta é a catro augas e formada por lousas.
H2.- Hórreo de madeira con cepas de cachotería de pedra parcialmente enfuscadas e pintadas e tornarratos
de lousas. A cámara esta sustentada en catro trabes de madeira. A cuberta é a catro augas con cuberta de
fibrocemento que substituíu á orixinaria de tella.
H3.- Hórreo de madeira e tornarratos de pedra sobre muro de cachoteria. A cuberta é a catro augas e formada
por lousas.

AR-R02

CP-R01

- Rueiro na Torre: Clave 15035_6032. Trátase dun ámbito cunha trama propia dos núcleos rurais.
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- Hórreo: CP-R02. Hórreo tipo Cabanas con cuberta a catro augas e a cámara de madeira; sitúase nun
conxunto de construcións tradicionais.

Rueiro na Torre

CP-R02

O FEAL:
- Fonte en Fontenova: Clave 15035_6038. Tras a prospección do ámbito pódese afirmar que esta fonte é
resultado dunha intervención urbanizadora recente denominada “parque do Feal”. Non se atoparon documentos
que avalen a existencia nese punto dun manancial de auga ou indicios dunha tradición que indiquen que se
deba catalogar este elemento.
- Lavadoiro en O Feal:. Situado a carón da fonte. Trátase dun elemento común en moitos núcleos de poboación
que xurdiron de actuacións que se levaron a cabo arredor dos anos 50 para dotar á poboación das parroquias
dun lugar onde poder lavar a roupa. Trátase de construcións sinxelas executadas con materiais non tradicionais
(estrutura e lavadoiro de formigón e cuberta de fibrocemento) que non posúen valor patrimonial. Polo tanto
proponse que estes elementos non se incorporen ao catálogo.

Fonte en Fontenova

Lavadoiro en O Feal

- Hórreo: CP-F0. Trátase dun hórreo tipo Cabanas, de gran tamaño que, debido a elo, disponse sobre catro
cepas. Conserva a estrutura e os materiais tradicionais en bo estado, cuberta a catro augas de tella, cámara
de madeira e cepas de pedra. Sitúase nunha parcela xunto a unha edificación principal tradicional e varias
construcións auxiliares tamén tradicionais.
- Hórreo: CP-F02. Ao igual que o anterior é do tipo Cabanas, coa particularidade, de que se eleva sobre cepa
“maciza” de cachotería. Conta con cuberta a catro augas de tella, que precisa dunha intervención urxente por
estarse desprendendo algunhas delas. Conta con cámara de madeira e está vinculado a unha serie de
construcións de carácter tradicional.
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- Hórreo: CP-F03. Polo que puidemos detectar na prospección do ámbito sen acceder ao interior da propiedade,
estamos ante un hórreo tipo Cabanas caracterizado pola cuberta de tella a catro augas e cámara de madeira.
Semella que foi obxecto dunha intervención recente.

CP-F01

CP-F02

CP-F03

LUBIÁN:
- Lavadoiro en Lubián: Clave 15035_6208. Está situado nun cruce de camiños, amosa as características
típicas xa descritas no caso do lavadoiro de Feal co agravante do seu estado deplorable e que ademais non é
accesible por estar moi por debaixo da rasante das vías. Aparece no Catálogo do PBA e no do PXOM-2003 e
proponse a súa descatalogación.
- Fonte lavadoiro: Este elemento sitúase a beira do Camiño Travesía da Costeira, no núcleo de Lubián;
segundo o traballo de campo realizado, non semella que se trate dunha fonte ou lavadoiro público de carácter
tradicional.
- Lavadoiro: Tras a prospección do ámbito concluímos que estes restos, sen maior interese que están situados
nunha parcela privada, corresponden a un bebedoiro de animais vinculado a unha explotación gandeira que
existiu no pasado e que non se corresponde cun lavadoiro.

Lavadoiro en Lubián

Fonte lavadoiro

Lavadoiro

- Hórreo: CP-L0. Trátase dun exemplar tipo Cabanas de pequeno tamaño, pero que conserva todos os
elementos típicos, cuberta de tella a catro augas, cámara completamente executada en madeira, cepas de
pedra sobre ás que se eleva e mesmo a escaleira para acceder en madeira tamén.
- Hórreo: CP-L02. Como se pode deducir da foto aportada, non se puido acceder á localización deste hórreo
que semella ser do tipo Cabanas pola súa cuberta a catro augas de tella mixta.
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- Hórreo: CP-L03. Trátase dun hórreo tipo Cabanas que, aínda que con modificacións estéticas, mantén as
partes máis significativas, como a cuberta a catro augas ou a cámara de madeira.

CP-L01

CP-L02

CP-L03

- Hórreo: CP-L04. Hórreo tipo Cabanas apegado a un camiño. Conta con cámara de madeira que se eleva
sobre unha cepa “maciza” e cuberta de tella a catro augas en mal estado de conservación.
- Hórreo: CP-L05. Hórreo de madeira tipo Cabanas, aínda que na prospección do ámbito non se puído acceder
á parcela, semella que conta con cámara de madeira de bo tamaño coroada por unha cuberta de tella a catro
augas.
- Hórreo: CP-L06. Trátase dun dos hórreos mellor conservados dos núcleos prospectados, conta con cámara
de madeira en perfecto estado e cuberta a catro augas rehabilitada con tella do país que se eleva sobre unha
cepa maciza.

CP-L04

CP-L05

CP-L06

O PIÑEIRO:
- Lavadoiro en Piñeiro: Clave 15035_6075. O igual que nos casos anteriores, tras a prospección do ámbito e
o análise da evolución do núcleo, vese que non se trata dun lavadoiro comunal ou público de carácter tradicional
polo que non se incorpora ao Catálogo.
- Casa na Estrada de Limodre I: AC-P01. Trátase dunha vivenda illada, de estilo rexionalista e planta
rectangular. Conta con planta baixa e semisoto. A estrutura e de piares e vigas de formigón con cuberta de tella
a catro augas con bufarda e carpintería exterior de madeira pintada en cor branco e con linteis en forma de arco
de medio punto nos ocos da fachada principal e da bufarda da cuberta. Destacan as escaleiras de entrada a
vivenda cunha balaustrada de formigón.
- Casa na Estrada de Limodre II: AC-P02. Vivenda illada, de estilo colonial, deseñada polo arquitecto ferrolán
Rodolfo Ucha Piñeiro e rematada no ano 1959, como consta na fachada. Ten planta rectangular con dúas
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alturas; a planta baixa coa típica composición de tres vans e o baixocuberta, que é o que presenta maior
orixinalidade, cunha balconada sobre columnas circulares con capiteis clásicos á que se abren tres vans
enmarcados en arco de medio punto. O arco queda incorporado ao frontón partido que xorde da mestura de
liñas entre a saínte cornixa e a cumieira.
A articulación da fachada típica da arquitectura de transición ou de eixos conta cun eixo lonxitudinal que xeran
a porta principal, o balcón, o remate deste e a cumieira, só contrarrestado polas liñas verticais paralelas e de
cor verde que sinalan a cornixa e a separación das alturas. En contraste aparecen así mesmo as columnas, o
despece dos esquinais e os remates da pechadura do predio.

Lavadoiro en Piñeiro

AC-P01

AC-P02

- Hórreo: CP-P01. Trátase dun hórreo tipo Mariñán, con cuberta a dúas augas de tella e cámara de madeira
elevada sobre dúas cepas.
- Hórreo: CP-P02. Hórreo de madeira tipo Mariñán, con cuberta a dúas augas, cámara de madeira elevada
sobre dúas cepas. Destaca unha cuberta de fibrocemento que desvirtúa totalmente o elemento.
- Fonte en Piñeiro: Esta fonte apareciu como resultado dunha intervención recente que corresponde ao
“Parque de Piñeiro”. Non se atoparon documentos que avalen a existencia nese punto dun manancial de auga
ou indicios dun uso tradicional, polo que, non se propón a incorporación ao Catálogo.

CP-P01

CP-P02

Fonte en Piñeiro

Na táboa que se achega a continuación sintetízase todo o exposto neste apartado:
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BENS OBXECTO DE PROTECCIÓN
NÚCLEO
PBA

PXOM 2003

PROSPECCIÓN 2021

Torre: Clave 15035_55224 / Cód:
TO15035/ Tipo: Arqueolóxico

---------------------

Torre: (TO15035)

---------------------

---------------------

Hórreo en Os Cadavás (ET-B01)

---------------------

---------------------

Hórreo en O Casal (ET-B02)

---------------------

---------------------

Hórreo en A Xunqueira (ET-B03)

---------------------

---------------------

Hórreo en Os Buios I (ET-B04)

---------------------

---------------------

Hórreo en Os Buios II (ET-B05)

---------------------

---------------------

Hórreo en A Torre I (ET-B06)

---------------------

---------------------

Hórreo en A Torre II (ET-B07)

---------------------

---------------------

Hórreo en A Torre III (ET-B08)

---------------------

---------------------

Hórreo en A Torre IV (ET-B09)

OS BUIOS

O REDONDO

Rueiro en O Basante: Clave
15035_6033/ Tipo: Arquitectónico

Rueiro en O Basante (119-R)

Eliminar do Catálogo

Rueiro en Buios: Clave 15035_6041/
Tipo: Arquitectónico

Rueiro en Buios (153-R)

Eliminar do Catálogo

Rueiro en A Xunqueira: Clave
15035_6035/ Tipo: Arquitectónico

Rueiro en A Xunqueira (128-R)

Eliminar do Catálogo

Escola en San Marcos: Clave
15035_55224 / Tipo: Arquitectónico

Escola San Marcos (129-E10)

Rueiro
no
Pedrón
:
Clave
15035_12578/ Tipo: Arquitectónico

Rueiro no Pedrón (130-R)

Eliminar do Catálogo

Vivenda en O Redondo: Clave
15035_6041/ Tipo: Arquitectónico

---------------------

Casa reitoral de Magalofes: Clave
15035_6042/ Tipo: Arquitectónico

Casa reitoral de Magalofes
(154-E11)

Casa reitoral de Magalofes (ACR03)

Cruceiro
no
Redondo:
15035_6029/ Tipo: Etnográfico

Cruceiro no Redondo (113Cr8)

Cruceiro no Redondo (ET-R01)

Igrexa parroquial de Magalofes: Clave
15035_6030/ Tipo: Arquitectónico

Igrexa
parroquial
Magalofes (117-I08)

Igrexa parroquial de Magalofes
(AR-R01)

Cemiterio de Magalofes: Clave
15035_6031/ Tipo: Arquitectónico

---------------------

Hórreo
no
Redondo:
15035_6034/ Tipo: Etnográfico

Clave

Clave

Casa en O Pedrón (AC-R02)

de

Hórreo no Redondo (120-H01)

---------------------

O FEAL

Escola San Marcos (AC-R01)

---------------------

Cemiterio de Magalofes (AR-02)
Hórreos no Redondo (ET-R02)
Hórreo no Pedrón (ET-R03)

Rueiro na Torre : Clave 15035_6032/
Tipo: Arquitectónico

Rueiro na Torre (118-R)

Eliminar do Catálogo

Fonte
en
Fontenova:
15035_6038 / Tipo: Etnográfico

Fonte
FL17)

Eliminar do Catálogo

Clave

en

Fontenova (131-

---------------------

---------------------

Hórreo en O Feal I (ET-F01)

---------------------

---------------------

Hórreo en O Feal II (ET-F02)
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--------------------Lavadoiro
en
Lubián:
15035_6208 / Tipo: Etnográfico

LUBIÁN

O PIÑEIRO

--------------------Clave

Lavadoiro en Lubián (171FI33)

Hórreo en O Feal III (ET-F03)
Eliminar do Catálogo

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián I (ET-L01)

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián II (ET-L02)

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián III (ET-L03)

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián IV (ET-L04)

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián V (ET-L05)

---------------------

---------------------

Hórreo en Lubián VI (ET-L06)

Fonte de Piñeiro: Clave 15035_6075 /
Tipo: Etnográfico

Lavadoiro de Piñeiro (167FI29)

Eliminar do Catálogo

Casa na estrada de Limodre 1 : Clave
15035_6063/ Tipo: Arquitectónico

Vivenda na estrada a Limodre
(115-V05)

Casa na estrada de Limodre I
(AC-P01)

Casa na estrada de Limodre 2: Clave
15035_6064/ Tipo: Arquitectónico

Vivenda na estrada a Limodre
(116-V04)

Casa na estrada de Limodre II
(AC-P02)

---------------------

---------------------

Hórreo en O Piñeiro I (ET-P01)

---------------------

---------------------

Hórreo en O Piñeiro II (ET-P02)

Os aspectos considerados para a elaboración do Catálogo son os que se indican a continuación:
- Elimínanse do Catálogo os rueiros que figuran nos núcleos delimitados. Estas áreas inclúense no solo de núcleo
rural de tipo tradicional cun tratamento urbanístico e normativo axeitado que garante o respecto da trama
orixinaria e dos elementos que a configuran, así como da conservación e tratamento axeitado das vivendas e
construcións tradicionais.
- Elimínanse os lavadoiros que son elementos funcionais construídos nos anos cincuenta con tecnoloxías e
materiais propios desa época e que carecen de interese etnográfico.
- Mantéñense os elementos dos Catálogos do PBA e do PXOM agás os rueiros, lavadoiros e as fontes de O
Piñeiro e O Feal.
- Incorpóranse a práctica totalidade dos hórreos detectados na prospección realizada no ámbito da MP no mes
de maio de 2021
- Elimínase o elemento TO15035 Torre que consta no PBA, posto que se trata dun topónimo, unha simple
referencia que pode indicar a presencia dun xacemento pero ese indicio non está confirmado, polo tanto non
pode xerar efectos urbanísticos.

En base ao anterior o Catálogo da MP queda integrado polos elementos que se achegan a continuación:
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NÚCLEO

OS BUIOS

ELEMENTO

TIPO

CÓDIGO

COORDENADAS

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B01

567.859; 4.811.473

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B02

567.853; 4.811.796

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B03

567.930; 4.812.064

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B04

568.124; 4.811.947

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B05

568.244; 4.811.829

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B06

568.351; 4.811.805

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B07

568.381; 4.811.854

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B08

568.413; 4.811.938

Hórreo

Arquitectura civil

CP-B09

568.470; 4.811.829

Igrexa parroquial de Magalofes

Arquitectura relixiosa

AR-R01

568.725; 4.811.899

Cemiterio de Magalofes

Arquitectura relixiosa

AR-R02

568.740; 4.811.878

Casa reitoral de Magalofes

Arquitectura civil

AC-R03

568.721; 4.811.963

Casa en O Pedrón

Arquitectura civil

AC-R02

568.727; 4.812.015

Escola San Marcos

Arquitectura civil

AC-R01

568.875; 4.812.051.

Cruceiro no Redondo

Etnográfico

ET-R01

568.729; 4.811.918.

Hórreos na Torre (3)

Arquitectura civil

CP-R01

568.772; 4.811.671.

Hórreo

Arquitectura civil

CP-R02

568.818; 4.812.017

Hórreo

Arquitectura civil

CP-F01

569.197; 4.811.879

Hórreo

Arquitectura civil

CP-F02

569.417; 4.811.864

Hórreo

Arquitectura civil

CP-F03

569.239; 4.811.736

Casa na estrada de Limodre (I)

Arquitectónico

AC-P01

565.285; 4.810.406

Casa na estrada de Limodre (II)

Arquitectónico

AC-P02

565.325; 4.810.320

Hórreo

Arquitectura civil

CP-P01

565.247; 4.810.598

Hórreo

Arquitectura civil

CP-P02

565.303; 4.810.256

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L01

568.801; 4.812.977

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L02

569.079; 4.812.980

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L03

569.042; 4.812.885

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L04

568.959; 4.812.762

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L05

568.927; 4.812.687

Hórreo

Arquitectura civil

CP-L06

568.998; 4.812.597

O REDONDO

O FEAL

O PIÑEIRO

LUBIÁN

Nesta memoria, xúntanse unha ficha de cada un dos elementos de carácter arquitectónico e etnográfico
que se incorporan nesta táboa, e por outra banda aparecen as fichas de cada un dos elementos que non se
incorporan ao catálogo e os motivos que o xustifican.
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3.- CRITERIOS.

En canto aos criterios utilizados para compoñer o catálogo en liñas xerais trasladouse a
información que xa constaba no PBA e no PXOM de Fene coas seguintes especificidades:
- A casuística especial dos rueiros, comentada no apartado 6.1, na que se describen as
características deses elementos, que ademais, nos casos analizados non contaban con muras
ou construcións que posúan valor patrimonial. Por elo, se xustifica a non inclusión dos mesmos
indicando que se lles dará un tratamento específico.
- As fontes e lavadoiros, que constaban como elementos catalogados no PBA e nalgúns casos
tamén no plan xeral pero que, logo de prospectar a zona, non se considera que sexan
posuidores de valor patrimonial nin que respondan a algún tipo de tradición que se deba
salvagardar. Na maioría dos casos son produto de operacións de urbanización ou de dotar de
infraestruturas a veciñanza doutro tempo.
- Os numerosos hórreos atopados tras a prospección do ámbito, dos que se fai unha breve
reseña no apartado seguinte, para incorporalos ao catálogo desta MP.
B.2- OS HÓRREOS.
Tal e como se enunciaba no informe da DXPC, constatouse in situ a existencia de numerosos
hórreos que non estaban catalogados. Recóllense os datos e características dos que forman parte
do patrimonio etnográfico; todos son hórreos de madeira, a maioría deles se corresponden co tipo
Cabanas1 e unha pequena parte son do tipo Mariñán. Os contornos de protección foron
establecidos seguindo o artigo 38 da LPCG, adaptándose á realidade física de cada caso concreto,
é dicir, nalgúns casos o contorno restrínxese á propia parcela ou inclúe ás construcións vinculadas,
e noutros, atinxe ó entorno máis próximo.

Hórreo tipo Cabanas en Os Buios

Hórreo tipo Mariñán en O Piñeiro

O tipo Cabanas é semellante ao Mariñán, do que difire porque a súa cámara é algo máis longa
e un pouco máis baixa. A suspensión do tipo Cabanas é baixa, sobre muretes transversais (cepas)
de mampostería seca ou revocada e en moitos casos sobre “cepa maciza” de mampostería, é dicir,
sobre unha base pechada e sen aberturas, de igual dimensión que a cámara.

1

Clasificación tipolóxica dos hórreos según Ignacio Martínez Rodríguez no seu libro El hórreo gallego.
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A cámara é totalmente de madeira, con paredes de doelas verticais, deixando entre elas aberturas
de ventilación, tamén verticais. Esquinais e barrotes entre tramos, de madeira e grosos para
aumentar a súa resistencia. A cuberta sempre a catro augas, no que se diferencia tamén do
Mariñán (a dúas augas), as dúas principais sobre as paredes costais e as dúas menores sobre as
penais. O teito pode ser de lousa ou tella e este tipo non ten terminais (cumiais).
A porta de acceso é única, situada nun dos lados menores, no que tamén se diferencia do Mariñán,
que a ten sempre nun dos seus costais.
A maioría dos hórreos prospectados correspóndense co tipo Cabanas, nunha pequena proporción
co Mariñán, e tamén apareceron algunhas construcións que vistos desde a ortofoto semellaban
hórreos pero que non responden á súa definición e que polo tanto descartáronse e non forman
parte deste documento.
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4.- FICHAS.

A continuación realízase unha breve explicación do contido da ficha tipo que forma parte do
catálogo da MP e dos parámetros que se utilizaron para completar unha descrición o máis
detallada posible dos elementos catalogados.
A ficha estrutúrase en cinco partes:
1. Identificación do elemento, que
contén o código que se lle atribúe na MP.
Dito
código
alfanumérico
é
a
concatenación de dúas letras (AC=
Arquitectura Civil, AR- Arquitectura
Relixiosa ou ET= Etnografía) seguido
dun guión cunha letra que identifica o
núcleo (B= Os Buios, R= O Redondo, F=
O Feal, L=Lubián ou P-Piñeiro) e por
último dúas cifras. Na parte inferior
apórtanse o nome do elemento e os
datos da parroquia e núcleo de
poboación no que se atopa, a referencia
catastral da parcela e as coordenadas
ETRS89 UTM 29N na que se sitúa.

1 2
3
4

2. Fotografía do elemento, resultado
da prospección do ámbito realizada en
maio do ano 2021.

5

3. Descrición arquitectónica, no que
se clasifica segundo o tipo de ben de que
se trata e a cronoloxía, no caso de que
se conte con ese dato.
4. Características normativas e
protección do ben. Este apartado
abrangue os aspectos máis relevantes
no que se refire á protección do
patrimonio:

- Clasificación do elemento e criterio:
Segundo se establece no artigo 8 da LPCG, os elementos integrantes do patrimonio cultural poden
ser declarados de interese cultural ou catalogados.
- Nivel de protección: Remítese o artigo 41 da LPCG. Na presente MP atribúeselle unha
protección estrutural a tódolos elementos catalogados, agás os que son BIC que gozarán dunha
protección integral.
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- Estado de conservación: froito da observación durante o traballo de campo, en función do
estado no que se atopa cada elemento, clasifícanse segundo unha escala de catro graos: bo,
regular, malo e ruína.
- Clase de solo: atendendo aos planos de ordenación do PXOM identificamos a clase de solo
na que se atopa.
- Titularidade: identificamos se se trata dun ben público ou privado.
- Normativa aplicable: indícanse os artigos de referencia dentro da Lei 5/2016, do 4 de maio,
do patrimonio cultural de Galicia (LPCG).
- Actuacións autorizables: Remítese ó artigo 42.1 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio
cultural de Galicia (LPCG).
5. Delimitación do ámbito de protección. Represéntase sobre a cartografía empregada na MP
o contorno de protección dos elementos catalogados, reflectindo dentro de dito contorno o código
e nome do elemento analizado na ficha.
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PLANOS DE INFORMACIÓN E SITUACIÓN.
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FICHAS DOS ELEMENTOS CATALOGADOS.
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FICHAS DOS ELEMENTOS QUE NON SE INCORPORAN AO CATÁLOGO.
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