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Criterios a considerar

El afán de ordenar el medio rural y sus núcleos de población ha acabado por 
trasladar a ese campo mecanismos propios de las regulaciones 
convencionales del suelo urbano, olvidando que ese orden, cuando existe de 
inicio, es tan sutil o tan complejo que difícilmente puede ser abarcado por 
planes de carácter generalista e ignorando, por otra parte, que la previsión 
de suelo edificable nunca ha sido una prioridad previsible en ese ámbito, 
donde tradicionalmente las necesidades han sido otras y el crecimiento 
residencial siempre ha permanecido vinculado a la capacidad de acogida que 
el propio suelo agropecuario podría proporcionar como tal.
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Para tratar de intervenir con ciertas dosis de certeza sobre el medio rural
deberían tenerse en cuenta, como mínimo, los siguientes criterios:

Criterios básicos para la intervención sobre el medio rural: núcleos rurales. Galicia

1. Delimitar y clasificar
2. Proteger y Catalogar
3. Jerarquizar el planeamiento
4. Descender al detalle
5. Definir ordenanzas pormenorizadas
6. Adecuar el espacio público
7. Adecuar la urbanización
8. Rehabilitar la edificación
9. Mejorar equipamientos y dotaciones
10.Fomentar nuevas actividades
11. Valorar núcleos con interés, catalogación
12.La imposibilidad real de regular los núcleos rurales desde el planeamiento general
13.Análisis de la posibilidad inclusión V.P.



CANGAS – edificación



VIGO – área metropolitana





CAPÍTULO 2. A VARIEDADE MORFOLÓXICA DOS NÚCLEOS RURAIS
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2.1. OS TIPOS DE ASENTAMENTOS RURAIS NAS GRANDES ÁREAS 
PAISAXÍSTICAS

A variabilidade do relevo e das condicionantes ambientais ao longo das unidades xeográficas funda-

mentais do territorio galego (as serras, os vales fluviais, as foxas e chairas, ou o litoral e prelitoral) 
determinan a recoñecida identificación dun total de doce áreas paisaxísticas (Serras Orientais; Serras 
Surorientais; Chairas, foxas e serras ourensás; Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil; Chairas e foxas 
luguesas; Galicia Central; A Mariña-Baixo Eo; Golfo Ártabro; Chairas e foxas occidentais; Rías Baixas 
e Costa Sur-Baixo Miño).

Cada un destes ámbitos, nos que poden distinguirse, así mesmo, outras subzonas ou comarcas 
paisaxísticas conforme se verifica un maior achegamento respecto das características específicas 
do medio, conforman unidades singularizadas tamén, polo regular, pola imaxe propia dos seus asen-

tamentos rurais tradicionais, como consecuencia directa do emprego dos materiais do lugar nas 

construcións, da adaptación ás condicións climáticas ou ambientais específicas, ás potencialidades 
agropecuarias dos solos ou mesmo ás trazas topográficas do territorio. A diversidade na morfoloxía do 
terreo, con importantes variacións tanto en altitude e pendentes, como na densidade de  ocupación do 
espazo polos asentamentos (fundamentalmente cando a presenza de determinadas infraestruturas 
ou a proximidade respecto de aglomeracións de carácter urbano ten favorecido novas dispersións) 
da lugar a unha grande variedade e diversidade na morfoloxía dos asentamentos rurais, aínda cando, 
en moitos casos, sexa doado distinguir, a  nivel xeral, uns patróns de ocupación dominantes que 
caracterizan a certas áreas respecto das súas veciñas, en función, principalmente, do contraste entre 
os modos de implantación das construcións de tipo tradicional e as formas máis aparentes das agre-

gacións no seu conxunto.

Moitas veces, a variedade e as transicións morfolóxicas faranse máis aparentes na propia arquitectura 
que nos patróns de  asentamento, sempre cunha estreita vinculación respecto das diferenzas na 
composición litolóxica das diversas áreas. Neste sentido, a arquitectura do xisto ou do lousado, onde 
os planos de cuberta adquiren unha incidencia visual dominante, establece notables transicións no 
borde oriental da Galicia interior cara a zonas onde é habitual a cuberta de tella.

O percorrido descritivo que se fai polas distintas áreas paisaxísticas nesta parte inicial da guía, tenta 
amosar esa variedade e diversidade dos asentamentos e, por enriba de todo, subliñar os valores am-

bientais, históricos, etnográficos, arquitectónicos e paisaxísticos que aínda manteñen moitos dos nú-

cleos rurais galegos con independencia da súa localización, partindo desa diferenciación de ámbitos 
xeográficos que deriva da identificación das doce grandes áreas paisaxísticas e tomando o contorno 
dos vales do Miño e do Sil como elemento de enlace entre as serras orientais, as surorientais e as da 
Galicia central e do borde meridional da provincia de Ourense.

O acompañamento gráfico deste percorrido territorial vai corresponderse cunha síntese dun exten-

so conxunto de asentamentos rurais analizados, procurando sempre referir os exemplos a aqueles 

conxuntos rurais que posúen certos valores patrimoniais e abrindo o camiño a unha necesaria iden-

tificación de núcleos singulares, ben sexa a partir das determinacións do planeamento municipal ou 
derivando de intervencións de rango superior extendidas sobre subzonas ou comarcas paisaxísticas 
diferenciadas.

No mapa que se achega, definición xeográfica das 
doce grandes áreas paisaxísticas superposta á deli-
mitación territorial dos distintos concellos. A práctica 
coincidencia, nalgúns casos, entre os límites munici-
pais e os das distintas zonas revela a referencia his-
tórica que manteñen os contornos de certos enclaves 
territoriais respecto de elementos físicos recoñecibles.

2.3.1. OS NÚCLEOS DO SECTOR MERIDIONAL (O COUREL)

A fractura do Cebreiro, entre o porto de Pedrafita e Triacastela, ademáis de constituír o paso natural 
cara a Castela e delimitar a separación entre as serras dos Ancares e do Courel, establece, no 
seu contorno, unha certa diferenciación rexional, que se materializa, en maior medida, por baixo 
do aliñamento en dirección NE-SO da serra do Rañadoiro e do curso alto do río Lor, marcando 

unha transición entre os “chaos” de montaña, brañas de pastoreo en altitude que se desenvolven 
por enriba das plataformas aplanadas dos cumes dos Ancares, lugares onde, de preferencia, van 
emprazarse os asentamentos nesa zona, e os vales encaixados dos montes do Courel, nos que 
a forte inclinación das vertentes e os grandes desniveis, empurran os núcleos no seguimento das 
foxas fluviais como ámbito de prioridade para o emprazamento das agregacións.

Deste xeito, a partir de Veiga de Forcas ou Zanfoga, ao Sur do concello de Pedrafita, apréciase 
unha clara tendencia da edificación rural tradicional a agruparse en conxuntos entre medianeiras, 
con mínimo consumo do espazo nas agregacións, buscando protección no feito de acaroarse e 
dando lugar a núcleos case que sempre de tipo mononuclear moi compacto, cuns bordes ben 
definidos respecto do seu contorno natural e organicamente asentados nunha difícil orografía que 
contribúe sensiblemente a definir, tanto o seu perímetro edificado, como a súa morfoloxía en plan-

ta. Este tipo de núcleos esténdese ao longo de todo o concello de Folgoso do Courel, con Seceda 
ou Froxán como fitos de maior interese ambiental, así como polas zonas de altitude de Quiroga ou 
da Terra de Valdeorras e polos montes de Lóuzara e da serra do Oribio, cara ao Incio.

Cando estas antigas aldeas forman conxuntos polinucleares, tamén de carácter compacto, case 

que sempre é debido ás propias imposicións da topografía, circunstancia que revela, polo regular, 
a toponimia dos lugares (Fondo da Vila e Cima da Vila, na parroquia de Piñeira, por exemplo).

Agás cando existe unha plataforma alombada ou de suave relevo e de certa amplitude arredor do 
emprazamento do núcleo, as aldeas deste tipo adoitan arrodearse dun perímetro de castiñeiros, 

sen máis claro interior que o espazo ocupado polo casal, protexéndose dos ventos do inverno por 
algún saínte orográfico e buscando na pendente das abas as mellores condicións de orientación.

A vivenda rural tradicional nas serras deste sector é de tamaño cativo, case sempre de dúas plan-

tas, con acceso exterior á planta de piso mediante unha escaleira que remata nun pequeno patín 

ou, máis a miúdo, nun corredor pechado que serve de distribuidor e de ampliación das dependen-

cias de habitación, xeralmente desenvolvidas nun espazo mínimo. A cuberta, aínda tendendo a re-

matarse a dúas augas cando as agregacións forman conxuntos lineares, da resposta á irregularida-

de dun parcelario ateigado polas sucesivas divisións de herdeiros, con complexas xeometrías que 
fan dos tellados, pola súa extensión e tonalidade, unha das compoñentes máis visibles das antigas 
aldeas, sempre rematados cun lousado de grandes pezas a corte de canteira que quedan sostidas 

polo seu propio peso e grazas a manter unhas pendentes nunca demasiado pronunciadas.

As construcións apéganse unhas ás outras, sen a penas deixar ocos entre elas para patios ou 

espazos baleiros, formando un tecido moi mesto que contribúe a minguar os efectos da adversa 
climatoloxía.

O núcleo rural de Paradaseca, nas terras altas da serra do Courel, no concello de Quiroga (esque-
ma da parte superior, a escala 1:2000) constitúe unha agregación típica desta área.
Cunha estrutura mononuclear moi compacta na que a topografía e a tendencia da edificación tra-
dicional a ocupar o mínimo espazo posible dan lugar a unha planta que remite, no seu perímetro, 
a unha morfoloxía circular e cunha clara definición nos seus límites (agás pola presenza de novas 
edificacións illadas) respecto do medio agrario ou forestal circundante.
As antigas vivendas, de tamaño, polo regular, moi pequeno, van uníndose unhas ás outras po-
las súas paredes medianeiras, ás veces incluso saltando dun a outro lado dun rueiro formando 
pasaxes cubertos e debuxando unha trama de camiños estreitos dunha grande irregularidade e 
variedade espacial, que recordan, na súa estrutura e configuración, ao casco antigo dunha pe-
quena vila.
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Ortofoto de Paradaseca, núcleo característico da serra do Courel. Na imaxe pode apreciarse con claridade a antiga 
implantación da aldea e as transformacións sobre o seu contorno.
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A antiga aldea do Tourón, no concello ourensán de 
Melón (no plano da esquerda a escala 1:2000 e na or-
tofoto da dereita, na páxina seguinte) aséntase nun 
esporón saínte e aliñada na creba da pendente ao 
pé dun monte. A súa morfoloxía revela esas caracte-
rísticas da orografía, como parte dos asentamentos 
xa propios das serras e amosando as diferenzas te-
rritoriais existentes na comarca do Ribeiro entre os 
núcleos do viño e aqueles outros, como neste caso, 
onde predominaba o policultivo tradicional.
O conxunto do borde oriental, agrupado e de perí-
metro case que circular, cun campo de hórreos na 
plataforma aplanada do cume do esporón, únese 
a un treito expandido ao longo da liña da pendente 
apertado contra dos terreos improdutivos do monte. 
Aquí, no borde da ladeira, é onde as vivendas amosan 
con máis claridade unhas características menos de-
pendentes, na súa forma, coa construción entre me-
dianeiras, sendo volumes sinxelos, de escasa fronte 
e habitualmente co seu eixo maior oposto á dirección 
das curvas de nivel.
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CAPÍTULO 3. CARTOGRAFAR OS NUCLEOS RURALES

3.1.3. Representación do núcleo
A simple escolla da escala de aproximación do 

1:1000 obriga a establecer unha relación territorial 
entre o núcleo e o seu contorno moito máis ade-

cuada que as visións afastadas e que rematan por 
recoller superficies de posible expansión despropor-
cionadas.

Na representación dos núcleos deben recollerse 
aqueles elementos físicos ou ambientais que poden 
determinar decisións de ordenación ou regulacións 

morfolóxicas específicas, como son:

• Corpos da edificación, aliñacións
• Construcións accesorias á vivenda
• Relacións co viario ou espazo público
• Delimitación público-privado
• Morfoloxía das cubertas
• Elementos etnográfico-históricos
• Localización de equipamentos

• División catastral
• Socalcos e desniveis no terreo
• Muros e peches de fábrica
• Rochas ou afloramentos pétreos
• Arboredo illado ou en grupos
• Masas forestais e mato

• Sebes e cultivos non herbáceos
• Vexetación de ribeira
• Ríos, regatos e cursos de auga

• Expresión da topografía 

(non sempre será posible obter unha base topográ-

fica, pero resulta de utilidade a expresión nos pla-

nos do modelado do terreo en zonas de pendentes 

críticas)A representación gráfica do núcleo deste exemplo realizada 
a escala 1:1000 e aquí reducida a escala 1:2000, incluíndo os 
distintos elementos físicos e ambientais de interese como 
base para a incorporación de datos e avaliacións do traballo 
de campo posterior.
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Arboredo illado ou en grupos

Identificación e valor das árbores ou arbustos de 
certo porte con certa singularidade ou que amosen 

interese ambiental e contribúan a integrar a edifica-

ción existente, ou prevista, na paisaxe.

O mesmo que para o caso anterior, o arboredo en 
grupos pode conformar fracturas na continuidade da 

edificación ou enmarcar vistas, ás veces como parte 
de zonas específicas no destino tradicional dos cul-
tivos (soutos, cortiñas, etc.).

Masas forestais e mato

Recoñecemento dos solos forestais identificados a 
partir da ortofoto, a súa contribución na formación 
de áreas de valor ecolóxico e paisaxístico. Contras-

te da antigüidade do arboredo coas imaxes do voo 
americano.

Sebes e cultivos non herbáceos

Identificación da ocupación de viñas, pomares e 
outros cultivos que, polo seu carácter non herbáceo 
teñen unha presenza permanente na paisaxe rural 

e axudan a diminuír a visibilidade das construcións, 
como é o caso dos emparrados, por exemplo.

Vexetación de ribeira

Asociada aos cursos de auga e a lameiros ou zo-

nas asolagadas estacionalmente, avaliando o seu 
interese ambiental e a contribución na formación de 
corredores ecolóxicos.

Ríos, regatos e cursos de auga

Apreciación da importancia da protección da rede 

hidrográfica na pequena escala como elemento de 
articulación ambiental da estrutura agraria dos nú-

cleos e do mantemento do ciclo de desaugue e filtra-

do, preservación de corredores ecolóxicos.

A ortofoto (PNOA) de Barcia, no concello ourensán de 
Melón como base gráfica, xunto coa planimetría catas-
tral, para outro exemplo de elaboración da cartografía 
dun núcleo rural.
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O emprego da planimetría catastral e a ortofoto como 
base da representación, fai resaltar as características 
da subdivisión parcelaria, os regatos e cursos de auga, 
os cultivos de videiras, as airas comunais e os campos 
de hórreos que aproveitan a súa localización ventilada 
e ben orientada, ou a ocupación das masas forestais e 
bosque de ribeira.

Cartografado do núcleo de Barcia para a toma de datos 
no lugar, na imaxe reducido a escala 1:2000 a partir do 
plano orixinal a escala 1:1000.
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CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DOS VALORES DO MEDIO RURAL

Aínda son moi poucos os núcleos ruriais que, 
pola excepcionalidade dos seus valores, son 
ordenados de forma pormenorizada. No caso de 
Congostro, no concello de Rairiz de Veiga (nes-
ta páxina, planta de conxunto a escala 1:2500), 
o recoñecemento desas características, leva a 
definir un ámbito suxeito a planeamento especial 
(liña de trazos no plano adxunto).
Poden apreciarse as circunstancias que motiva-
ron o establecemento dunha regulación especí-
fica pola singularidade do asentamento, cunha 
notable calidade ambiental na súa estrutura in-
terna (rúas, airas comunais con hórreos) e unha 
configuración compacta, de perímetro ben defi-
nido, na que son pouco representativas as trans-
formacións do contorno agrario exterior.

No caso do núcleo da Serra, no concello de Me-
lón (na páxina do lado e a escala 1:2000), pola 
contra, non se establece máis que un ámbito de 
protección arredor dos elementos de valor cata-
logados (vivendas tradicionais, cruceiros, calva-
rio, campos de hórreos, aira comunal, rectoral, 
igrexa). Tal como pode apreciarse no plano, este 
perímetro de cautela delimitado recollerá case 
que a totalidade do conxunto rural tradicional, 
polo que resulta ben evidente a necesidade de 
regular polo miúdo este núcleo, que deberá ser 
considerado como singular na súa totalidade e 
catalogado como tal, tanto pola suma dos con-
tornos protexidos de valor excepcional como 
pola configuración ambiental que se mantén do 
agregado rural histórico..

146

5.1

Aínda son moi poucos os núcleos ruriais que, 
pola excepcionalidade dos seus valores, son 
ordenados de forma pormenorizada. No caso de 
Congostro, no concello de Rairiz de Veiga (nes-
ta páxina, planta de conxunto a escala 1:2500), 
o recoñecemento desas características, leva a 
definir un ámbito suxeito a planeamento especial 
(liña de trazos no plano adxunto).
Poden apreciarse as circunstancias que motiva-
ron o establecemento dunha regulación especí-
fica pola singularidade do asentamento, cunha 
notable calidade ambiental na súa estrutura in-
terna (rúas, airas comunais con hórreos) e unha 
configuración compacta, de perímetro ben defi-
nido, na que son pouco representativas as trans-
formacións do contorno agrario exterior.

No caso do núcleo da Serra, no concello de Me-
lón (na páxina do lado e a escala 1:2000), pola 
contra, non se establece máis que un ámbito de 
protección arredor dos elementos de valor cata-
logados (vivendas tradicionais, cruceiros, calva-
rio, campos de hórreos, aira comunal, rectoral, 
igrexa). Tal como pode apreciarse no plano, este 
perímetro de cautela delimitado recollerá case 
que a totalidade do conxunto rural tradicional, 
polo que resulta ben evidente a necesidade de 
regular polo miúdo este núcleo, que deberá ser 
considerado como singular na súa totalidade e 
catalogado como tal, tanto pola suma dos con-
tornos protexidos de valor excepcional como 
pola configuración ambiental que se mantén do 
agregado rural histórico..
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CAPÍTULO 6. CRITERIOS ORDENACIÓN E INTERVENCIÓN NO MEDIO RURAL









HÓRREOS NA EIRA DE TODOS 
REFERENCIAS CULTURAIS ACERCA DUN ESPAZO RURAL COMPARTIDO

A presente publicación é o resultado de anos de 
camiñadas polas nosas vellas aldeas á procura de 
documentación para traballos feitos polo estudo de 
arquitectura e planeamento de José Glez-Cebrián 
Tello, centrados na análise e valorización do medio 
rural galego, sempre coa finalidade de aprender da 
simplicidade e economía de medios da arquitectura 
tradicional, e para formular estratexias de preser-
vación ou cualificación deses antigos asentamen-
tos de poboación, tantas veces magoados pola 
perda daquela vella simbiose cultural entre o home 
e o seu medio.
Da relevancia espacial das agrupacións de hórreos 
nas eiras comunitarias, que ás veces foron o es-
pazo público (ou dun grupo de veciños) de maior 
entidade superficial da aldea, como baleiro que 
contrasta co agregado do propio casal, van falar 
tamén toda unha serie de labores colaborativos 
da agropecuaria tradicional e, desde logo, aqueles 
oficios, agora esquecidos, que lle deron vida como 
síntese material da cultura dun pobo.
O mesmo que xa acontecera con outras publica-
cións do mesmo estudo, aínda lonxe de tentar ser 
exhaustiva, procúrase, nesta, evidenciar grafica-
mente as tipoloxías e características espaciais 
deses lugares especializados no conxunto dun 
determinado tipo de agregados rurais, tentando 
sempre non soamente describir os valores ambien-
tais neles presentes, senón tamén abrir camiños 
para evitar a súa deteriorización e suxerir prácticas 
sensibles de intervención, algo que sempre ten 
sido un obxectivo fundamental no desenvolvemen-
to profesional dos plans e proxectos dese estudo.
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Unha eira de mallar lousada en dous niveis, probable 
ampliación do espazo inicial adaptándose á liña des-
cendente do terreo forma o interesante conxunto de 
Esperanzo.

As palleiras encostadas e os canastros, van arro-
deando o baleiro da eira conforme co contorno do 
que se dispón, tal e como pode apreciarse no plano 
da páxina precedente, abríndose cara á serra polo 
lado de nacente, por enriba do resto das edificacións 
des beira do lugar.
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En Congostro (plano na páxina precedente) a cha-
mada eira do Galego, remata por ser unha praza ou 
espazo aberto no que a agrupación de canastros vai 
seguindo o perímetro que marca o casal ao longo das 
rúas que o delimitan.

Un muro baixo permite a nivelación do terreo e fa-
cilitaba o desenvolvemento dos labores propios da 
agropecuaria tradicional, ao tempo que fai posible 
gañar altura no corpo dos canastros, que, antes do 
remonte de pisos dalgunhas edificacións, ían seguin-
do a liña de cornixa desas fachadas perimetrais.

A rehabilitación dos canastros foi acompañada, 
neste caso, da urbanización de todo o seu ámbito, 
incluíndo a pavimentación en granito do recinto e a 
disposición de mobiliario.



NÚCLEO RURAL DE ESPERANZO (LOBIOS)

Agrupación hórreos entorno a un espacio abierto



NÚCLEO RURAL DE A MERCA (ORENSE) 

Agrupación de hórreos lineal



“LA EIRA”  como espacio público rural 

Núcleo de Filgueira (Cerdedo)



“LA EIRA”  como espacio público rural 

Nucleo de San Xes (Paderne Allariz)

La elevación saliente 
donde se emplaza la 
parroquia, fue 
aprovechada como 
lugar idóneo para 
agrupar los hórreos en 
el espacio comunal 
que se extiende entre 
la geometría del suelo 
ocupado por la iglesia 
y las viviendas de su 
entorno.



Dimensión  del  Carro y  sus maniobras, 
como condicionantes del VIARIO RURAL



A PAISAXE DO TEMPO
MARCO URBANO E AMBIENTAL DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS 

MENORES EN GALICIA
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Os núcleos históricos menores galegos, polo regular, teñen mantido máis tempo un importan-
te valor como pezas centrais de desenvolvementos urbanos moito màis reducidos que os das 
grandes vilas ou cidades e conservaron, case que sempre, ese papel que desempeñaban como 
lugar urbano preferente respecto dun amplo contorno comarcal. Nesta publicación, lonxe de en-
frontar unha investigación multidisciplinar acerca deste tipo de asentamentos, vai realizarse un 
achegamento nesgado cara aos eidos do urbanismo e a paisaxe urbana, centrando as análises 
e as conclusións de propostas na demostración de que, con planeamento ou sen planeamento, 
as oportunidades de intervención, nesta pequena escala e mediante pequenos proxectos ben 
implementados, pódense acadar grandes melloras medioambientais.









PROYECTO DE DOS PLAZAS EN VILANOVA DOS INFANTES (PLAZA DO RECREO-PLAZA DO BALCÓN)









PROYECTO URBANIZACIÓN ACCESOS AL  NÚCLEO MEDIEVAL DE VILANOVA DOS INFANTES
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A representación a xeito de bloque-diagrama paisaxístico da parroquia de Santa María
de Porqueira permite apreciar o contraste entre as dúas unidades paisaxísticas do 
conello, coa veiga ou depresión como chaira na que resaltan as trazas xeometrizadas da 
concentración parcelaria e a brusca transición cara ás elevacións da serra, con fortes 
pendentes e arboredo forestal, buscando os asentamentos tradicionais achegarse á zona 
de contacto entre ambas as dúas unidades, seguindo o enlace que proporcionaba un 
itinerario histórico agora case que repetido pola estrada OU-301. Nótese, no extremo
esquerdo do bloque de terreo, como o límite do concello traspasa o curso rectificado do 
Limia, conforme coa traza natural que, de antigo, tivera nese punto.
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Nesta páxina, á dereita, un fragmento da proposta de concentración parcelaria
Porqueira II, correspondente ao contorno sur do núcleo de San Lourenzo e que, aínda
sen declaración en firme no momento da redacción do presente planeamento, xa
anticipa o modelo de actuación derivado deste tipo de transformacións agrarias, coa
redefinición dos lotes da veiga no rego existente e a traza dun novo sistema viario
condicionado pola topografía.

.



Plan Básico Municipal 
doConcello de Porqueira

GLEZ-CEBRIÁN E COLABORADORES
MEMORIA AMAP PBM DO CONCELLO DE PORQUEIRA
Marzo 2020



Plan Básico Municipal 
doConcello de Porqueira

GLEZ-CEBRIÁN E COLABORADORES MEMORIA AMAP PBM DO CONCELLO DE PORQUEIRA
Marzo 2020

PARROQUIA: SAN LOURENZO DE ABELEDA NÚCLEO: SAN LOURENZO
CÓDIGO PBM: 0102
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PARROQUIA: MUXUEIRA. N.R. VILAR DE SANTIAGO. RIOTORTO
Plan Básico Municipal do 
Concello de Riotorto

Estado actual 
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FICHAS AMAP
PBM DO CONCELLO DE RIOTORTO
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CONCELLO DE RIOTORTO

3.1-029-C9

3.1-029-C10

3.1-029-C11

3.3-012

3.1-029-C1 3.1-029-C2
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3.1-029-C4

3.1-029-C5

3.1-029-C6

3.1-029-C12

3.1-029-C7

3.1-029-C8

2.1-016
4.8.23

4.3.2

3.5.5

SNRT-0604-1-T
O Vilar de Santiago

SNRC-0604-1-C
O Vilar de Santiago

PARROQUIA: A MUXUEIRA (SAN LOURENZO)
NÚCLEO: O VILAR DE SANTIAGO  CÓDIGO PBM: 0604

ELEMENTOS CON INTERESE PATRIMONIAL

2.1-016- Capela de Santiago
3.1-029- Cabozos no Vilar de Santiago (12)
3.3-012- Muíños no Vilar de Santiago

EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES

3.5.5-   Campo da festa (Pb)
4.3.2-   Teleclub (Pb)
4.8.23- Capela de Santiago (Pv)



Criterios básicos para la intervención sobre el medio rural: núcleos rurales. Galicia

Muchas
gracias


