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1. ANTECEDENTES 

Con data de 1 de marzo de 2012 se aprobou inicialmente o PXOM de Burela, recollendo no catálogo a 
proposta elaborada pola Consellería de Patrimonio Cultural de 26 de maio de 2009. Posteriormente se puxo a 
exposición pública e se solicitou informe a Consellería de Cultura conforme o artigo 85 da LOUG e o artigo 32 da 
lei 8/1995. 

Durante o período de exposición pública se recibiron un total de 80 alegacións con relación aos elementos 
incluídos no catálogo do PXOM aprobado inicialmente. 

Tres alegacións son referidas ao patrimonio arqueolóxico solicitando a clasificación coma solo urbano do ámbito 
do castro situado en solo rústico de especial protección de patrimonio e dúas referidas a unha maior protección 
do patrimonio arqueolóxico. 

Se reciben un total de 75 alegacións do patrimonio arquitectónico de casas, solicitando a súa exclusión do 
inventario. 

Fora do prazo sinalado sinalado no artigo 85.1 (non hai prazo fixado no artigo 32 da lei 8/1995) se recibe informe 
de patrimonio emitido con data de 11 de outubro de 2012. A Dirección Xeral de Patrimonio no seu informe 
ratifica a inclusión no catálogo dos elementos indicados con anterioridade (26 de maio de 2009) e a maiores 
solicita a inclusión de tres elementos novos no patrimonio arquitectónico, dúas casa e un faro e os topónimos 
referidos ao patrimonio arqueolóxico. 

Vistas as alegacións presentadas se dicta providencia de alcaldía co requirimento de que se elaboren informes 
polos servizos técnicos municipais e informe proposta polo equipo redactor o fin de establecer unha proposta 
por parte do Concello de elementos a incluír no catálogo. 

En novembro de 2012 se redactan sendos informes polo equipo redactor e servicios técnicos municipais coa 
nova proposta de catalogación, sendo aprobada en pleno de 29 de novembro de 2012. Así coma resolución 
das 80 alegacións referidas ao patrimonio sendo aceptadas a meirande parte en base a proposta de nova 
catalogación realizada no devandito pleno de 29 de novembro de 2012, sendo excluídas do catálogo 30 das 
casas da proposta inicial da Consellería de Cultura por considerar que non son merecedoras de protección. 

Se recibe na consellería de Cultura a proposta o 30 de xaneiro de 2013, emitindo con data de 22 de marzo 
requirimento de aporte de documentación complementaria ao proposto do catálogo, así como contestación 
ao informe de 11 de outubro de 2012. 

2. OBXECTO 

O obxecto do presente informe é presentar a documentación que de resposta ao informe da Consellería de 
Cultura de data de 11 de outubro de 2012, así como presentar a documentación complementaria requirida no 
seu escrito de 22 de marzo de 2013. 
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3. PROPOSTA DE CATÁLOGO 

De acordo coas reunións mantidas cos servizos da Dirección Xeral de Patrimonio, vistos os criterios indicados por 
esta Dirección Xeral de Patrimonio e unha vez analizada a documentación aportada, se chega a seguinte 
proposta de catálogo. 

TIPOLOXÍA NUMERO CODIGO NOMBRE PROTECCION 
ARQUEOLOXICO     
Asentamento - Castro 101 GA27920001 Castro de Cabo Burela Integral 
 102 GA27920002 Castro de Chao de 

Castro 
Integral 

 104 GA27920004 Castro de Castrelo Integral 
Asentamento - Vila 103 GA27920003 O Campón Integral 
 105 GA27920005 Vila do Medio Integral 
Petroglifo 106 GA27903006 Petroglifo do Cabo Burela Integral 

ARQUITECTONICO     
Arq.civil - Casa 302 40018086 Casa na rúa Eijo Garay 

(1) 
Estrutural 

 306 40018097 Casa na rúa Eijo Garay 
(7) 

Estrutural 

 307 40018098 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (1) 

Ambiental 

 308 40018099 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (2) 

Ambiental 

 309 40018100 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (3) 

Ambiental 

 310 40018101 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (4) 

Ambiental 

 311 40018102 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (5) 

Ambiental 

 313 40018104 Casa na avenida de 
Arcadio Pardiñas (7) 

Ambiental 

 314 40018105 Casa en avenida de 
Arcadio Pardiñas (8) 

Ambiental 

 315 40018106 Casa en avenida de 
Arcadio Pardiñas (9) 

Ambiental 

 316 40018107 Casa en avenida de 
Arcadio Pardiñas (10) 

Ambiental 

 317 40018090 Casa na rúa Suafonte (1) 
en Suafonte 

Ambiental 

 318 40018091 Casa na rúa de Venta (1) 
en Suafonte 

Ambiental 

 319 40018092 Casa na rúa de Venta (2) 
en Suafonte 

Ambiental 

 320 40018093 Casa na rúa de Venta (3) 
en Suafonte 

Ambiental 
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TIPOLOXÍA NUMERO CODIGO NOMBRE PROTECCION 
 323 40018083 Casa en avenida de 

Arcadio Pardiñas (12) 
Ambiental 

 333 - Casa na rúa das Flores Ambiental 
 334 - Casa en rúa das Flores Ambiental 
 335 - Casa en rúa das Flores Ambiental 
 336 - Casa na rúa das Flores Ambiental 
Arq.civil - Casa Rectoral 338 40018077 Casa Reitoral en Burela 

(antiga) 
Ambiental 

Arq.civil - Escudo - Estatuas 413 40018082 Escudo na casa da torre 
en Burela do cabo 

Integral 

Arq.civil - Nave 340 40018095 Fábrica de cerámica - 
Gres Burela- 

Estrutural 

Arq.civil - Pazo 339 40018069 Pazo de Vilar Estrutural 
Arq.relixiosa - Igrexa 200 2674 Igrexa Parroquial de 

Santa María 
Integral 

Arq.civil – Dotación 346  Antiga Escola Unitaria Ambiental 

Arq.civil - Faro 347  Faro de Pena Burela Integral 

Arq.relixiosa - Igrexa 200 2674 Igrexa Parroquial de 
Santa María 

Integral 

 201 180 Igrexa de Santa María 
(exparroquial) 

Integral 

CONXUNTOS HISTORICOS     
Conxunto Urbano 300 40018085 Vivendas sociais na 

Avenida da Mariña 
Ambiental 

 341 400180089 Antiguas instalacións 
portuarias 

Ambiental 

 342 40018074 Conxunto e edificacións 
en Vila do Medio - Burela 

Ambiental 

 343 40018072 Conxunto de edificacións 
en Vilar - Burela 

Ambiental 

 344 40018079 Conxunto de edificacións 
en Burela do Cabo - 
Burela 

Ambiental 

 345 - Conxunto de edificacións 
en Burela do Cabo e rúa 
Pascual Veiga 

Ambiental 

ETNOGRAFICO     
Cons.popular - Auxiliar 424 40018076 Pozo en Vila do Medio Estrutural 
Cons.popular - Fonte-Lavadoiro 414 40018080 Fonte do souto en Burela 

do Cabo 
Estrutural 

 422 40018075 Fonte en Vila do Medio Estrutural 
 423 40018071 Fonte dos Canos en Vilar Estrutural 
Cons.popular - Hórreo 400 40018070 Hórreo na rúa Eijo Garay Integral 
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TIPOLOXÍA NUMERO CODIGO NOMBRE PROTECCION 
 402 40018070 Hórreo na Vila do Medio 

(Camiño das Laxes) 
Integral 

 403 40018070 Hórreo  na Vila do Medio 
(Rúa Vila do Medio) 

Integral 

 405 40018070 Hórreo na Vila do Medio 
(Vila do Medio) 

Integral 

 406 40018070 Hórreo na Vila do Medio 
(Camiño das Laxes) 

Integral 

 407 40018070 Hórreo na Vila do Medio 
(Rúa da Fonte) 

Integral 

 408 40018070 Hórreo do Vilar (Rúa do 
Vilar) 

Integral 

 409 40018070 Hórreo do Vilar (C. 
Campo do Choio) 

Integral 

 410 40018070 Hórreo do Vilar (C. 
Campo do Choio) 

Integral 

 411 40018070 Hórreo do vilar (rúa vilar) Integral 
 416 40018070 Hórreo de Burela do 

Cabo (rúa Pascual 
Veiga) 

Integral 

 417 40018070 Hórreo de Burela do 
Cabo 

Integral 

 418 40018070 Hórreo de Burela do 
Cabo 

Integral 

 419 40018070 Hórreo de Burela co 
Cabo 

Integral 

 420 40018070 Hórreo de Burela do 
Cabo 

Integral 

Cons.popular - Lavadoiro 415 40018081 Lavadoiro en Burela do 
Cabo 

Estrutural 

Cons.popular - Vía Crucis 401 40018078 Viacrucis no muro do 
adro da igrexa do Carme 

Integral 
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4. CORRECCIÓNS AO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO 

 

1.     DOS BENS A PROTEXER 

1.1.   Bens de Interese Cultural (BIC) 

Os hórreos inventariados se estima unha antigüidade superior aos 100 anos. 

O escudo se atopa catalogado polas normas subsidiarias provinciais. 

Se recolle o petroglifo dentro dos BIC xenéricos. 

1.2.   No referente ao catálogo 

1.2.1. No referente aos elementos incluídos 

O catálogo proposto se corresponde coa proposta aprobada no pleno de 29 de novembro de 2012 e 
remitido a consellería de Cultura para o seu preceptivo informe. 

Para a elaboración do catálogo do PXOM de Burela e determinación das normas de protección 
arqueolóxica realizouse unha prospección arqueolóxica extensiva co obxeto da localización e delimitación 
dos xacementos arqueolóxicos catalogados do Concello de Burela polo Arqueólogo Iván Ávarez Meraio, 
remitíndose a memoria técnica a Consellería de Cultura dando cumprimento o artigo 9º do capítulo III do 
Decreto 199/1997, de 10 de xullo. Os traballos se realizaron o abeiro do proxecto de intervención presentado 
con data de 24 de abril de 2009 na Consellería de Cultura co código de identificación CD 102A 2009/354-O 

O Topónimo do Monte Castelo (T027902001) se corresponde coa área do monte Castelo onde non se 
atopou elementos de arqueoloxía. 

O Topónimo do Vilar (T027902002), se corresponde co asentamento tradicional de O Vilar onde non se 
atopou elementos de arqueoloxía. 

1.2.2.No referente ao contido das fichas 

Se melloran os planos para adaptar a súa escala sobre a cartografía base dos planos de ordenación cun 
grafismo claro que permita a identificación clara do ben e dos seus ámbitos de protección. 

A delimitación dos bens está formada polos propios bens e os elementos sobre os que sen eles quedaría 
descontextualizado, así coma a súa parcela. 

O contorno de protección da igrexa parroquial de Santa María, nº 200, se amplía recollendo a escena 
urbana da que forma parte, as fachadas das edificacións existentes as que fai fronte nas partes este e sur. 

O contorno de protección do conxunto catalogado nº 342 e a Igrexa de Vila do Medio, nº 201 se corrixe o 
seu grafismo para evitar confusión. 

Se substitúe o campo da ficha denominado "folla" por "plano de ordenación" 

Se elimina o campo de altitude 

Se elimina o campo de inventario 

Se indica o sistema de referencia, UTM ED50, huso 29. 

Se substitúen as fotografías dos elementos nº 325, 328, 329 e 339. 

Se completan as fichas e fotografías dos conxuntos nº 342,343, 344, 345. 

Se inclúen nos elementos arquitectónicos e etnográficos as determinacións para a súa conservación, 
mellora ou rehabilitación. 

Se incorpora a fotografía do petroglifo de cabo de Burela, ficha nº 106 
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1.2.3.Erros detectados 

Se corrixe o dato nos elementos nº 324 e 325 

2.  DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

2.1.  Do patrimonio arquitectónico  e etnográfico 

Se corrixe o artigo 278.1. (agora art. 276) o listado de normativa  

Se corrixe o artigo 281(agora art. 279), definindo o catálogo coma un instrumento propio.  

Se corrixe o artigo 282.7 (agora 280.7) o termino do informe e tipo de solo. 

Se corrixe o artigo 285.5 (agora 283.5) idem o anterior 

Se recolle no artigo 293.2 que as determinacións que  conteñen  as  fichas  do  catálogo  teñen  carácter  
normativo  e  que  constitúen, xunto co título XI. Protección do patrimonio cultural, o marco normativo  
específico de protección do patrimonio cultural establecido polo plan. 

2.2.  Do patrimonio arqueolóxico 

Non precisa de correccións 

2.3.  Das condicións do réxime de obras 

Se corrixe o artigo 291.3 (agora 289.3) o nivel estrutural segundo o indicado. 

Se corrixe o artigo 292.3 (agora 290.3) o nivel ambiental segundo o indicado. 

Se corrixe o artigo 293 (agora 291) contorno protección, segundo o indicado. 

3.  NO REFERENTE Á ORDENACIÓN 

3.1.   Solo urbano consolidado 

Se revisan os ámbitos de aplicación da ordenanza 4 conservativa, aplicándose as áreas de carácter 
histórico-tradicional que coincide coas edificacións tradicionais protexidas no conxunto histórico. As áreas 
expansivas dos núcleos se ordenan segundo as ordenanzas que resultan de aplicación as tipoloxías 
existentes.  

Revisión dos parámetros da ordenanza 4. 

 Se recolle no apartado 5.b que non  se  permitirán  os  movementos   de  terras  que  varíen  a 
morfoloxía da paisaxe do lugar ou alteren significativamente a súa topografía.  

 Se recolle no apartado 5.c que se protexen  os peches e muros  tradicionais  existentes 

 Se recolle no apartado 7.b que os novos peches deberán gardar harmonía cos tradicionais. 

 Se recolle no apartado 6.b que se  respectarán  as aliñacións  e rasantes consolidadas   polas  
edificacións,  muros  e  peches  tradicionais.   No  caso  de existir discrepancias  entre as aliñacións e 
rasantes grafadas e as existentes atenderase á realidade existente. 

 Se recolle no apartado 5 que non  se  poderán   formular ampliacións   de  camiños  que  afecten  a  
elementos  de  interese  etnográfico (hórreos, muros e valos tradicionais, etc...) así como ao 
arboredo autóctono, especialmente  ás ringleiras  de arbores  que dean a camiños  ou que separen 
fincas. Nos  casos  de  interese  xeral,  con  carácter  excepcional   e  de  xeito xustificado  poderase  
formular  a  ampliación  dalgún  camiño  propoñendo,   en todo caso, a alternativa coa menor 
afección sobre o patrimonio cultural. 

 Se recolle no apartado 5 que se conservará a estrutura  parcelaria  das partes máis tradicionais   dos   
núcleos   e  nos  contornos   de   protección   dos   elementos catalogados. Por isto, establecerase a 
prohibición, con carácter xeral e salvo autorización da consellería competente en materia de 
patrimonio cultural, da segregación  e agregación de parcelas. 
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 Se recolle no apartado 5 que nas intervencións sobre os espazos públicos, os materiais utilizados 
harmonizarán  co contorno eco ambiente de carácter rural, o mobiliario será discreto, mínimo e o 
estritamente necesario. 

 Se recolle no apartado 5 que se procurará  soterrado dos tendidos aéreos existentes e 
minimizaranse  as instalacións urbanas. 

 Se regula no apartado 6.c a ocupación máxima en planta das edificacións. 

 Se establece a regulación para aparcadoiros no apartado 6.c nos casos en que non poida situarse 
na parcela. 

 Se corrixe o parámetro de alturas no apartado 6.d. 

 Se recolle no apartado 6.d que se prohiben as plantas soto agás naqueles   ámbitos   onde   se 
xustifique  a  súa  presenza  nas  edificacións  tradicionais  existentes.  En  todo caso a 
materialización  dun soto implicará  que o seu acceso  se resolva no no interior da edificación. 

 Se recolle no apartado 7.d que unicamente  se permitirán cando   as   condicións   topográficas   
do   terreo   impidan   a   construción   da edificación  doutro  xeito. 

 Non se establecen maiores limitacións a edificabilidade dado que é regrada pola lei do solo 9/2002 
e existen vivenda son tradicionais con plantas baixorasante. 

 Se recolle no apartado 7.b que as canles  e baixantes non presentarán  molduras  e serán de chapa 
metálica (cinc, cobre,...) con acabado mate e sección preferentemente circular. 

 Se recolle no apartado 7.c As carpinterías  e ocos serán dos materiais,  cores e  configuracións   
existentes  no  contorno.  Os  elementos   de  escurecemento serán  preferentemente  mediante  
contras  interiores  de  madeira,  non permitíndose  as persianas exteriores. 

 Se recolle no apartado 7.a que en ningún  caso poderán  exceder  do plano de fachada 
elementos estruturais de formigón ou elementos decorativos, ademais das cornixas e molduras 

 Se recolle no apartado 7.b que os voos e recuamentos  de fachada permitiranse no caso de que 
sexan identificados  e definidos no estudo pormenorizado do núcleo, como propios  das 
edificacións  tradicionais  existentes  e serán acordes con estas tipoloxías. 

 Se recolle no apartado 7.b que os novos remates de chemineas estes harmonizarán  cos tipos 
tradicionais  existentes. 

Revisión dos seguintes ámbitos de ordenación 

 O elemento nº 330 se propón a súa eliminación do catálogo polo que non se ten en conta a 
observación. 

 O obxecto desta ordenación con ordenanza O1A é a de rematar a medianería existente. Malia o 
anterior se reduce o ámbito da ordenanza. 

 Se establece unha  ordenanza 01 A de tres alturas no ámbito este da lgrexa  parroquial  de Santa 
María (ficha nº 200). 

 Se revisa a ordenación ao este do elemento nº 345. Ter en conta que nesta zona colinda coa 
actuación de Torrentes, a ordenación desta zona non se pode alterar por ser obxecto de 
equidistribución. 

 Se revisa a ordenación da parcela e contorno nº 317. 

 O elemento nº 337 se propón a súa eliminación do catálogo polo que non se ten en conta a 
observación. 

 Se revisa a ordenación do elemento nº 344. Ter en conta que nesta zona colinda coa actuación de 
Torrentes, a ordenación desta zona non se pode alterar por ser obxecto de equidistribución. 

 Se revisa a ordenación do elemento nº 343 incluíndo as edificacións tradicionais. 

 Se revisa a ordenación ao sur do conxunto  catalogado  nº 300, alonxando as edificacións en altura 
e establecendo espacios de circulación que os separan, tendo en conta as alegacións aprobadas. 
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Se reordena a zona do Chao do Castro, elemento nº 102, eliminando a rúa e o ámbito do solo urbano non 
consolidado, integrando soamente na malla urbana os terreos que na actualidade teñen acceso rodado 
público. 

3.2.   Solos urbanos non consolidados  e urbanizables 

Se reordena a zona do conxunto nº 342, así coma o polígono P07. 

Nas  áreas  de  reparto  do  solo  urbano  non  consolidado   e  nos  sectores  de  solo urbanizable,  se recolle 
nos artigos 251 e 257 que para todo tipo de actuacións nos elementos catalogados e  nos  seus  contornos  
de  protección   é  necesaria  a  autorización   da  consellería competente  en materia de patrimonio  
cultural,  así como  obter o preceptivo  informe para as figuras de planeamento que desenvolvan  ambos 
tipos de solo. 
Se reordena a zona do Chao do Castro, elemento nº 102, eliminando a rúa e o ámbito do solo urbano non 
consolidado, integrando soamente na malla urbana os terreos que na actualidade teñen acceso rodado 
público. 

3.3.   Solo rústico 

Non precisa de correccións, agás na zona do nº 102 coma se indicou no párrafo anterior. 
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5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PROPOSTA DE CATÁLOGO 

Se presenta en anexo Nº 1 fichas coa documentación complementaria requirida no escrito de 22 de marzo de 
2013 pola Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

6. CONCLUSIÓN 

No presente informe se da resposta polo tanto ao ao informe da Consellería de Cultura de data de 11 de 
outubro de 2012, así coma ao seu escrito de 22 de marzo de 2013. 

 

 

Lugo, agosto de  2013. 

         

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ 

Arquitecto, director do equipo redactor 
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7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PROPOSTA DE CATÁLOGO. 

 



 

 

 

Páxina  1 

t  a
planes y proyectos
e

ID NOME 
 TIPO VALORES A 

PROTEXER 
VALOR 

INDIVIDUAL 
VALORES A 
PROTEXER 

VALOR 
COLECTIVO 

VALORACI
ÓN 

303 Casa na rúa Eijo Garay (2) (*) grupo 3 Artístico ALTO  ILLADO MEDIO 

 

DESCRICIÓN Edificio de planta baixa e dúas alturas con galería e balcóns na primeira e segunda 
planta. Peto en cuberta que oculta os faldóns.  

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1955 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Dispón de licencia para su demolición ANO 2011, anterior á aprobación inicial del PXOM. 

REFORMAS No constan. Mantén a carpintería de madeira pintada de branco. 

  

 

  

Se pode observar na fachada lateral que houbo un 
engadido, pasando de dous ocos a tres ocos que se pode 
observar coma se sitúa fora do perímetro orixinal do peto 
de cuberta ocultado a fachada orixinal posterior 

 

 

Demolición en agosto de 2013 
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ID NOME 
 TIPO VALORES A 

PROTEXER 
VALOR 

INDIVIDUAL 
VALORES A 
PROTEXER 

VALOR 
COLECTIVO 

VALORACI
ÓN 

304 Casa na rúa Eijo Garay (3) grupo 2  BAIXO  ILLADO SEN INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificio de planta baixa, primeira e baixocuberta a partir de dos inmuebles iniciales, 
con ref. Catastrales diferentes ( 2657215PJ3325N0001YZ, 2657214PJ3325N0001BZ). 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1910-1931 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

2002 

SITUACIÓN URBANÍSTICA  

REFORMAS Se variou a configuración orixinal da edificación. Totalmente reformado. 

  

  

Se pode observar nestas fotografías a alteración da 
fachada orixinal coa eliminación das balconadas 
orixinais e ventanas no faiado, ampliándose cunha 
bufarda e galería 

Na fachada lateral se pode observar o cambio dos ocos no 
faiado pasando de tres a uno, as í coma a apertura de 
porta e ventana na planta baixa. 
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ID NOME 
 TIPO VALORES A 

PROTEXER 
VALOR 

INDIVIDUAL 
VALORES A 
PROTEXER 
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312 Casa na avenida de Arcadio 
Pardiñas (6) 

grupo 2  BAIXO  ILLADO SEN 
INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificio de dous andares con frente a Avda Arcadio Pardiñas. Na parte posterior acada 
tres andares. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.944 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Se atopa entre dúas edificacións en medianeira con cinco plantas e baixocuberta. 

REFORMAS Presenta un engadido na parte esquerda que altera a configuración do volume 

 A edificación sinxela non se considera representativa do grupo de casas as que pertence, 
grupo 2, non posuíndo especiais valores que a fagan obxecto de protección. Polo que se 
debe excluír e completar o peche do quinteiro. 

 

 

Vista da fachada principal a Arcadio Pardiñas, e 
abaixo fachada posterior, estado actual e nos anos 60. 
Pola parte posterior presenta tres andares. 
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Vista da 
medianaiera  
na marxe 
esquerda e 
dereita con 
edificacións 
de cinco 
alturas e 
baixocuberta 
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321 Casa na rúa Suafonte en Suafonte grupo 2  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares e ventanas en baixocuberta. Cuberta a dúas augas. Presenta 
balcón en planta alta  

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.936 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Situada aliñada coa rúa. 

REFORMAS Adicción de galería na fachada posterior.  

 A edificación sinxela non se considera representativa do grupo de casas as que pertence, 
grupo 2, non posuíndo especiais valores que a fagan obxecto de protección. Polo que se 
debe excluír e completar o peche do quinteiro. 
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Vista frontal anos 60 Vista posterior anos 60. Abaixo fachada posterior, 
estado actual, se pode observa a galería engadida. 
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322 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (11) 

grupo 3  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares, planta semisoto e baixocuberta. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.968 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificación moi recente do ano 1.968, nas fotografías históricas non consta. Edificio de 
formigón, no grupo 3, con composición de ocos horizontais, non posúe ningún valor 
artístico, nen se enmarca dentro de ningún estilo arquitectónico que o faga obxecto de 
protección. Ao contrario pola súa configuración arquitectónica, coas escaleiras exteriores 
e volumetría pode considerarse un feísmo urbanístico. 

REFORMAS  

  

 

 

Fachada frontal. Se poden observar as 
escaleiras exteriores. Presenta ventanas no 
faiado a imitación das tipolóxicas dos 
edificios tipo 2.  

   

Lateral dereito Lateral esquerdo Facaha posterior 
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Nesta vista dos anos 60 se pode observar as casas nº 315, 323, 324 e 325. A nº 322 aínda non se construira. 

 

325 

315 324 

323 

322 
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324 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (14) 

grupo 3  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares e cuberta a dúas augas 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.949 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Gravemente alterada 

REFORMAS Edificación orixinariamente de grupo dous de dous andares, composición de ocos verticais 
e ventanas baixo cuberta, que foi alterada na reforma dotando de aires "modernistas" coa 
incorporación dun peto na fachada principal e sustitución de ocos cadrados baixocuberta 
por ocos triangulares. Os ocos actuais das fachadas alteran a composición orixinal, sendo 
na actualidade horizontais. Tamén hai corpos engadidos na parte posterior e alpendres 

OTROS DATOS  

 

 

 

Nestas fotografías e 
comparado coa dos anos 
60 se pode ver a alteración 
de ocos verticais por 
cadrados, o cambio da 
tipoloxía de ocos 
baixocuberta, así coma os 
engadidos na fachada 
posterior. 
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Nesta vista dos anos 60 se pode observar as casas nº 315, 323, 324 e 325. A nº 322 aínda non se construira. 

 

 

325 

315 324 

323 

322 
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325 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (14) 

grupo 2  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares con cuberta a catro augas. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.920 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA A edificación se atopa fora de aliñacións ao estar previsto o ensanche da Avenida 
Arcadio Pardiñas 

REFORMAS Se atopa en mal estado de conservación, dado o seu estado de abandono. Posible 
alteración da caixa de escaleiras xa que a disposición de ventanas no seu lateral non se 
corresponde coa tipoloxía destas edificacións. 

  

 

 

 

A edificación se 
atopa fora de 
aliñacións coma 
se pode observar 
na planimetría das 
normas vixentes e 
na foto onde a 
edificación 
invade a rúa. 
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Nesta vista dos anos 60 se pode observar as casas nº 315, 323, 324 e 325. A nº 322 aínda non se construira. 

 

325 

315 324 

323 

322 
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326 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (15) 

grupo 2  BAIXO  ILLADO SEN 
INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares e ventanas baixocuberta. Cuberta a dúas augas 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificio en medianeira polo lateral esquerdo con seis alturas. 

REFORMAS Inmoble formado por tres vivendas diferenciadas con tres portais. Na planta baixa hai 
locais comerciais con alteración de ocos de fachada e acabados en diversos materiais 
que rompen a composición da fachada. A vivenda da esquerda ten un aplacado e 
modificou os ocos en plantas altas. Edificacións anexas en fachada posterior e alteración 
de ocos. 

 

 

  

 



 

 

 

Páxina  1 

t  a
planes y proyectos
e

ID NOME 
 TIPO VALORES A 

PROTEXER 
VALOR 

INDIVIDUAL 
VALORES A 
PROTEXER 

VALOR 
COLECTIVO 

VALORACI
ÓN 

327 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (16) 

grupo 3  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificio de dous andares e baixocuberta con ventanas no faiado. Cuberta a dúas augas. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.959 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificio situado a carón de edificación en medianerira pola marxe dereita con edificación 
de seis plantas. 

REFORMAS Recentemente pintou a fachada de verde. Se construíu un anexo na marxe esquerda 
para garaxe e vivenda en planta alta. Presenta alteracións nos ocos con carpinterías de 
corredera. Alteracións na fachada posterior con elementos de aluminio 
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328 Casa na Avenida de Arcadio 
Pardiñas (17) 

grupo 3  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dúas plantas e cuberta a dúas augas perpendicular a fachada. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.960 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificación recente que non corresponde con ningún tipo de tipoloxía tradicional nin de 
índole moderna. Cuberta allea a todas as tipoloxías disposta con hastial a fachada 
principal. Disposición de ocos horizontais. Tipoloxía construtiva allea a zona e de escasa 
calidade arquitectónica. 

REFORMAS Realizase un engadido na fachada lateral esquerda e posterior en bloque de formigón e 
cuberta de fibrocemento. 

 

 

A composición construtiva e tipolóxica son de escaso 
valor. 

Mestura de estilos e tipoloxía totalmente allea a 
arquitectura da zona. 
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329 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (18) 

grupo 3  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dúas plantas e cuberta a dúas augas. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.950 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificación de tres alturas na marxe esquerda.  

REFORMAS A edificación está alterada con composición de ocos horizontais e formación de galería 
rectangular sobre balcón de formas redondeadas. Incorpora un peto en cuberta alterando 
a forma dos ocos de baixocuberta de formas cadradas tradicionais a formas 
semicirculares, nunha interpretación de desenrolos "modernistas". 

 

  

  

Se poden ver as formas de ocos alteradas 
con formatos horizontais non tradicionais na 
fachada principal, lateral dereita e posterior. 

Así coma as adicións de aluminio en planta 
baixa na fachada posterior. 
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330 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (19) 

grupo 2  BAIXO  ILLADO SEN 
INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares e cuberta a dúas augas. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.915 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Se atopa entre dúas edificacións en medianeira, de cinco alturas mais baixocuberta na 
marxe dereita e tres alturas na marxe esquerda. 

REFORMAS A edificación sinxela non se considera representativa do grupo de casas as que pertence, 
grupo 2, non posuíndo especiais valores que a fagan obxecto de protección. Polo que se 
debe excluír e completar o peche do quinteiro. 
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331 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (20) 

grupo 3  BAIXO  ILLADO SEN 
INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificio de dúas alturas e baixocuberta, con galería na primeira planta e cuberta a dúas 
augas. Dispón de semisoto e parcela que da fronte a Rúa Celso Emilio Ferreiro. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.966 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

O baixocuberta se realiza no ano 1972. 

O anexo posterior se realiza no ano 1992 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificación moi recente do ano 1.966. Edificio de formigón, no grupo 3, con composición 
de ocos horizontais, non posúe ningún valor artístico, nen se enmarca dentro de ningún 
estilo arquitectónico que o faga obxecto de protección. Ao contrario pola súa 
configuración arquitectónica e os volumes posteriores xenera un feísmo urbanísico. 

Próximo a fachada lateral dereita, existe un edificio con medianeira formada por un 
edificio de seis alturas e baixocuberta. 

REFORMAS Variouse a composición inicial, dado o aumento da planta baixa e semisoto na fachada 
posterior. Na fachada posterior dispón de anexo cuberto mediante perfís de aluminio, 
placas de policarbonato e uralita. 

  

 

Fachada principal. 

Nas fotos inferiores se pode ver o volume impactante das 
traseiras que xenera un feísmo urbanístico ao ser visible dende a 
fachada marítima. 
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332 Casa en avenida de Arcadio 
Pardiñas (21) 

grupo 3  BAIXO  ILLADO SEN 
INTERESE 

 

DESCRICIÓN Edificio de dúas alturas e baixocuberta, con galería na primeira planta e cuberta a dúas 
augas perpendicular a fachada. 

FECHA DE CONSTRUCIÓN 
INICIAL 

1.966 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Edificación moi recente do ano 1.966, que non corresponde con ningún tipo de tipoloxía 
tradicional nin de índole moderna. Cuberta allea a todas as tipoloxías disposta con 
hastial a fachada principal. Disposición de ocos horizontais. Tipoloxía construtiva allea a 
zona e de escasa calidade arquitectónica. 

Na fachada lateral dereita, existe un edificio con medianeira formada por un edificio de 
seis alturas e baixocuberta. 

REFORMAS  

  

  

 

Nesta foto se pode observar a disposición dunha 
escaleira exterior no lateral dereito, que acentúa o 
feísmo urbanístico. 
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337 Casa na rúa Celso Emilio Ferreiro grupo 2  BAIXO Sinerxía CONXUNTO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares, ventanas en baixocuberta e acceso por escaleira exterior. 
Cuberta a dúas augas 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.953 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Se atopa en situación de abandono e ruinosos e non reúne condicións de habitabilidade. 

REFORMAS A alteración de rasantes propiciou que a planta semisoto se torne en planta baixa, cunha 
grave alteración da formación de ocos. A porta da planta da vivenda está tapiada e non 
garda as proporcións tradicionais. Se accede a través dunha escalinata exterior debido o 
cambio de rasante que non ten características tipolóxicas tradicionais. 

Posteriormente se engadiu un corpo en ladrillo que altera a configuración da volumetría 
da edificación, ocultando a fachada posterior. 

Actualmente en abandono, produce un feísmo urbanistico. 
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346 Casa na rúa Pardo Bazán grupo 3  MEDIO  ILLADO BAIXO 

 

DESCRICIÓN Edificación de tres andares e baixocuberta. Cuberta a catro augas. Escalinata exterior de 
acceso. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

1.950 FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Se atopa en fora de ordenación total situada en medio da rúa Emilia Pardo Bazán. 

Casa illada nos seus orixes, quedou fora de ordenación no trazado do ensanche de Burela. 

REFORMAS  
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347 Casa na rúa Eijo Garay grupo 1 Histórico MEDIO  UNICO ALTO 

 

DESCRICIÓN Edificación de dous andares, ventanas con arco adintelado. Cuberta a dúas augas. 

FECHA DE 
CONSTRUCIÓN INICIAL 

Anterior século XX FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

- 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Pertence ao o primeiro grupo son as casa anteriores o século XX, as antigas casas do 
porto.  

Dispón de licencia para su demolición, anterior á aprobación inicial del PXOM 

REFORMAS  

 

 

 

 

Demolicion en agosto de 2013 
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