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1. OBXECTO 

Este Anexo ten por obxecto a elaboración da Reportaxe Fotográfica da situación de partida do 
ámbito da zona de reestruturación parcelaria. 

Este anexo forma parte do Estudo de Impacto Ambiental do proxecto de referencia. 

2. CONTIDO 

As fotografías agrúpanse, diferenciándose por unha banda aquelas xerais do ámbito da ZRP e 
representativas dos elementos do medio, e por outra banda, as específicas dos camiños 
propostos. 

Tamén se achega plano coa localización das fotografías. 

3. IMAXES XERAIS DA ZONA DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

 

01: Zonas de cultivo na parte sur de Follente 

 

02: Pinar ao oeste de Follente 

 

03: Pinar ao oeste de Follente 

 

04: Plantación de pino ao noroeste de Follente 
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05: Plantación de eucalipto ao noroeste de 
Follente 

 

06: Plantación de eucalipto 

 

07: Matogueira e plantación de pino 

 

08: Matogueira na zona de plantación na ladeira 
do monte Xiabre 

 

09: Vista da ZRP dende o cumio do monte Xiabre 



 

 Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 02 Reportaxe Fotográfica 

 

AN02_REP_FOTOG_Bemil_02.docx 

 

Páxina 5 

 

 

10: Zona de plantación de eucalipto e pino na 
ladeira do monte Xiabre 

 

11: Eucaliptal na zona norte 

 

12: Vista dende Paradela cara o monte Xiabre 

 

13: Pinar ao suroeste de Paradela 

 

14: Rego da Pedra Torta 

 

15: Carballeira no entorno do rego da Pedra 
Torta 
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16: Zona de cultivo ao leste de Paradela 

 

17: Zonas de cultivo en desuso ao leste de 
Paradela 

 

18: Zona de pasto e cultivo 

 

19: Pinar 

 

20: Zona de cultivo ao suleste de Paradela 

 

21: Rego sen nome, subsidiario do rego da Pedra 
Torta 
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22: A esquerda vexetación de ribeira do rego sen 
nome subsidiario do rego da Pedra Torta 

 

23: Eucaliptal zona centro-leste da ZRP 

 

24: Pinar con exemplares illados de carballo no 
bordo do camiño 

 

25: Pinar zona centro-leste da ZRP 

 

26: Pinar ao norte de Outeiro 

 

27: Viñedo no núcleo de Outeiro 
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28: Zona cultivos ao leste de Outeiro 

 

29: Zona cultivos ao leste de Outeiro 

 

30: Cultivos entre Outeiro e Follente 

 

31: Prado e cordón de vexetación de ribeira no río 
Follente 

 

32: Río de Follente 

 

33: Pequenas zonas de cultivo mesturadas con 
especies arbóreas de pino e eucalipto 
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34: Cultivos e vexetación de ribeira ao fondo 

 

35: Cultivos ao sur de Follente 

 

36: Cultivos na zona de inundación do río Umia. 

 

37: Cultivos e viñedo ao sur de Outeiro 

 

38: Carballeira de Bemil 

 

39: Carballeira de Outeiro 
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40: Camiño de Santiago 

 

41: Río de Follente 

4. IMAXES DOS CAMIÑOS PROPOSTOS 

 

42: Inicio do Camiño 10 

 

43: Fin do Camiño 10 

 

44: Inicio do Camiño 11 

 

45: Fin do Camiño 11 (coincidente co inicio do 
camiño 10) 
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46: Inicio do Camiño 12 

 

47: Fin Camiño 12 

 

48: Inicio do Camiño 13 

 

49: Fin do Camiño 13 

 

50: Inicio do Camiño 14 

 

51: Fin do Camiño 14 
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52: Inicio do Camiño 15 

 

53: Fin do Camiño 15 

 

54: Inicio do Camiño 16 

 

55: Fin do Camiño 16 

 

56: Inicio do Camiño 17 

 

57: Fin do Camiño 17 
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58: Inicio do Camiño 18 

 

59: Fin do Camiño 18 

5. PLANO DE LOCALIZACIÓN DAS FOTOGRAFÍAS 
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1. FICHA TÉCNICA 

PROXECTO: 

PROCESO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA DE BEMIL (CALDAS DE REIS, PONTEVEDRA) / ST-

5654. 

PROMOTOR: 

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, SERVIZO DE 

INFRAESTRUTURAS AGRARIAS. 

ASUNTO: 

MEMORIA TÉCNICA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA EXTENSIVA (ESTUDO DE AVALIACIÓN 

SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL). 

TIPO DE ACTIVIDADE: 

PREVENTIVA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA: T. M CALDAS DE REIS – Parroquia de: Santa María da Bemil. 

COORDINACIÓN E SUPERVISIÓN: 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 

Consellería de Cultura e Turismo. 

Xunta de Galicia. 

REALIZACIÓN DOS TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS: 

A        M        B        I        O        T        E        C   

DIRECCIÓN DA ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA: 

J. Pablo Vaamonde Díaz. 
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2. PRESENTACIÓN E ANTECEDENTES 

O presente proxecto de prospección arqueolóxica extensiva está vinculado a redacción do 

Estudo de Impacto Ambiental (en adiante EIA) “PROCESO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

DE BEMIL (CALDAS DE REIS, PONTEVEDRA) / ST-5654” e ten por obxecto dar cumprimento aos 

requisitos establecidos nas actualas leis que, sobre patrimonio cultural, atópanse vixentes na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

O presente proxecto enmárcase nas primeiras fases de desenrolo do Documento Técnico e 

Estudo de Impacto Ambiental correspondente ao Proceso de Reestruturación Parcelaria de 

Bemil / ST-5654, a desenrolar no concello de Caldas de Reis, provincia de  Pontevedra. 

Na presente fase de Documento técnico, considérase como ámbito de estudo o perímetro da 

parcelaria de referencia. 

Para o planeamento, análise e desenrolo do proxecto de referencia teranse en conta 

diferentes condicionantes, considerando a presenza ou ausencia de factores vinculados ao 

medio natural y sociocultural. 

No relativo aos aspectos ou factores vinculados o medio natural-biótico; estes refírense á 

presenza ou ausencia de representacións de comunidades climáticas e hábitats naturais; de 

acotados e vedados de pesca; de espazos naturais protexidos e de espazos propostos para a 

súa inclusión na Rede Natura 2000, entre outros. 

Pola súa parte, no concerninte aos aspectos vinculados o medio sociocultural, que se 

corresponden co obxecto do presente documento; estes refírense a presenza ou ausencia de 

elementos que integran o patrimonio cultural, así como de posibles zonas de cautela ou outras 

figuras de protección, dentro da área de afección das futuras obras a proxectar dentro da Zona 

de Reestruturación Parcelaria de referencia (en adiante ZRP). Trátase pois de garantir que o 

desenrolo dos traballos a proxectar dentro do ámbito da ZRP, non ocasione impactos graves 

sobre o patrimonio cultural (arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico e viais culturais) 

presente no ámbito do proxecto e nos seus ámbitos de estudo cultural asociado (franxa 

perimetral de 200m). 

Esta actuación preventiva achégase como un estudo de avaliación / localización de 
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elementos do patrimonio cultural, a incluír no proxecto de referencia, co obxecto de coñecer 

a posición e o alcance dos contornos de protección legais do patrimonio cultural sito no 

ámbito da ZRP, para evitar a súa afección no achegamento dos futuros traballos, 

propoñendo un conxunto de medidas correctoras xerais. 

O presente proxecto arqueolóxico, para a realización da prospección arqueolóxica extensiva, 

constitúese como o primeiro paso de estudo e valoración cultural dos futuras traballos do 

Proceso de Reestruturación Parcelaria de Bemil / ST-5654, tendo en conta que nos atopamos 

nas fases iniciais de desenrolo do proxecto. 

A realización e dirección dunha prospección arqueolóxica precisa, conforme se establece no 

artigo 1, do Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 

comunidade autónoma de Galicia, a autorización previa da la Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural (en adiante DXPC), motivo que determina a redacción do presente documento. 

3. ANTECEDENTES 

Con data 22 de febreiro de 2002 recibírase no Servizo de Infraestruturas Agrarias de 

Pontevedra unha iniciativa para levar a cabo a concentración parcelaria para a parroquia de 

Santa María de Bemil (t.m. Caldas de Reis), acompañada das sinaturas de 230 persoas 

propietarias e constando no expediente unha memoria sobre a idoneidade de levar adiante o 

procedemento. Posteriormente, con datas 30 de maio de 2008, 12 de decembro de 2017 e 19 

de febreiro de 2020, presentouse no Servizo de Infraestruturas Agrarias a mesma iniciativa 

para executar a concentración/reestruturación parcelaria na citada parroquia, nestes casos 

como resultado da aprobación por unanimidade do Pleno do Concello de Caldas de Reis para 

levala a cabo. 

Co fin de realizar a avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais, de acordo co disposto no 

artigo 7 da Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a Consellería do 

Medio Rural iniciou unha consulta pública a todas as persoas físicas ou xurídicas interesadas 

para coñecer a súa opinión sobre a iniciativa do proceso de reestruturación parcelaria de Bemil 

(Caldas de Reis, Pontevedra) e as propostas de mellora. O período de consulta estivo aberto 

desde o 3/08/2020 ao 21/08/2020. 

Tras o período de consultas e a recompilación de información en campo, hai que indicar que 
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unicamente son os residentes e propietarios de terras da zona proposta de reestruturación 

parcelaria os que se manifestan como interesados no proceso. 

En febreiro de 2021, coa finalidade de determinar a viabilidade e idoneidade de 

reestruturación parcelaria na zona, e como paso previo á declaración oficial do proceso 

mediante Decreto, o Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra iniciou os trámites de 

recompilación de información sobre as principais afeccións, actuacións ou proxectos que 

podan condicionar o desenvolvemento do proceso. 

Entre as consultas a diferentes organismos sectoriais, o día 26.02.2021 a Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Rural achega un escrito a DXPC no que comunica que están a desenvolver 

os traballos preparatorios dos estudo previo de iniciación da ZRP de Bemil, con vistas a 

determinar a viabilidade e idoneidade do proceso de reestruturación parcelaria da zona e 

como paso previo á declaración oficial do proceso mediante decreto, solicitando información 

sobre o patrimonio cultural presente na ZRP. 

O día 15.04.2021 a DXPC emite contestación nos seguintes termos: 

Na Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, non constan antecedentes 
relativos a procedementos ambientais ou de autorización de obras relacionadas con esta zona de 
reestruturación parcelaria. 

Dentro do ámbito da ZRP localízanse varios bens do patrimonio cultural que é preciso ter en conta 
durante todo o proceso de reestruturación parcelaria. A obriga de conservación destes bens é 
determinante no que respecta ao deseño e planificación do proxecto. 

O concello de Caldas de Reis conta cun PXOM, aprobado no ano 2018, no que se inclúen e delimitan os 
bens do patrimonio cultural que constan na parroquia de Santa María de Bemil. Ademais dos bens que 
figuran neste Catálogo é preciso ter en conta as refencias á posible existencia doutros bens de carácter 
arqueolóxico, non incorporados ao PXOM, aínda que si figuran no arquivo da DXPC. Este é o caso das 
fichas identificas como Codesiños I e Codesiños II (AC36005001 e AC36005002). A localización destas 
referencias representase no visor do portal de Aproveitamentos forestais da Xunta de Galicia. 

A ZRP afecta parcialmente ao contorno de protección do Xacemento das Silgadas (GA36005016). Trátase 
dun conxunto de pezas de ouro que conforman un achado único, a nivel europeo, que foi descuberto en 
1940 nos traballos realizados para a construción dunha viña. Está composto por aros, barras, cuncas, 
xarras, un peite e fragmentos decorados feitas en ouro e datadas no período coñecido como Bronce 
Antigo (arredor de 1800 aC). Na actualidade este conxunto está depositado no Museo de Pontevedra. O 
seu peso é de 14 Kg e 900 g, aínda que se sabe o conxunto de pezas era máis amplo. Dada a súa 
singularidade é preciso telo en conta no proceso de concentración parcelaria. 

INFORME 

No ámbito desta consulta, consideramos que é preciso informar dunha serie de recomendacións a ter en 
conta durante todo o proceso: 

• A rede de camiños deberá apoiarse na medida do posible sobre os camiños rurais xa existentes, non 
atravesando as zonas de protección do patrimonio cultural salvo que sexa estritamente necesario. 
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• As trazas dos novos camiños buscarán respectar a vexetación de bordo dos camiños antigos cando 
coincidan en traza, mantendo cando menos un bordo do camiño vello coa vexetación existente e os 
muros de pedra. 

• Os camiños que rematen nos núcleos tradicionais deberán ir reducindo o seu ancho a medida que se 
achegan a eles, progresivamente ata acadar o ancho do camiño no que desembocan, evitando 
transicións bruscas entre anchos, xa que logo no interior destes núcleos os viais son, normalmente, moito 
máis estreitos. 

• No contorno dos bens declarados de interese cultural (BIC) e catalogados deberase conservar 
maioritariamente a estrutura parcelaria e camiños existentes, co obxecto de non modificar a paisaxe que 
os arrodea. 

• Respecto ao deseño do novo parcelario, deberase prever o seu axuste o máis posible ao existente, 
conservando o maior número posible de elementos conformadores da paisaxe rural, sobre todo nas 
áreas de protección dos elementos do patrimonio cultural, permitíndose agrupar parcelas de reducida 
extensión para unificar e facilitar o cultivo, pero sen introducir novas liñas, alleas ás existentes, que 
desfiguren o carácter tradicional destas áreas. 

• Asemade, o deseño das futuras fincas deberá ser coherente coa preservación dos camiños tradicionais 
e corredoiras que se identifiquen no estudo do patrimonio cultural, e que non estean incluídas na rede de 
camiños principais, de xeito que podan seguir en uso ou dar acceso ás parcelas. 

• Tendo en conta que a paisaxe tradicional está caracterizada pola abundancia de valos artesanais de 
pedra que delimitan as actuais fincas e camiños, así como de lindes vexetais formados por ringleiras de 
árbores e/ou arbustos, sería axeitado que estes se tiveran en conta no deseño das futuras parcelas co fin 
de facer coincidir, na medida do posible, os antigos e os novos lindeiros de fincas e así conservar estes 
elementos tan característicos desta paisaxe galega. Os elementos de valor etnográfico e cultural que por 
forza haxa que retirar, deberán ser obxecto de recuperación, desmontándoos e aproveitándoos para 
definir as novas fincas. 

• Recomendase que os xacementos arqueolóxicos de maior extensión se incorporen a unha masa común. 

• Elementos etnográficos de uso público como pontellas, fontes, pozas de rego, cruceiros, etc..., deberán 
quedar en zonas exentas de reparcelación e garantir o seu acceso. 

Aos efectos de autorización ou informe do proxecto de obras (camiños principais e secundarios e de ser o 
caso obras de acondicionamento de fincas ou acceso a predios), o promotor achegará xunto co proxecto 
construtivo (en soporte dixital e capa arquivo Shapefile), unha avaliación do impacto do proxecto sobre o 
patrimonio cultural cun catálogo de bens culturais, elaborado en base aos resultados dunha prospección 
arqueolóxica, con metodoloxía intensiva, da totalidade do trazado da rede de camiños, tanto dos de 
nova construción, como dos acondicionamentos así como das zonas nas que se prevé realizar acopios ou 
aloxar o parque de maquinaria, casetas de obra, etc. A tal fin, presentarse para a súa autorización por 
esta DXPC, un proxecto de intervención arqueolóxica, de acordo co establecido no Decreto 199/1997, de 
10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
núm. 150 do 06.08.1997). 

O catálogo debe de contar cunha ficha individualizada de cada un dos bens (...) 

• Nas AIPC debe de terse en conta, aos efectos de documentación, a técnica tradicional da construción 
de pedra en seco, que como tal está incluída no Censo do patrimonio cultural, como manifestación do 
patrimonio cultural inmaterial (DOG núm. 186 do 29.09.2016). Polo tanto no caso de que na zona de 
afección se documenten construcións que empreguen a técnica da pedra en seco, dadas as 
determinacións contidas na LPCG e na resolución pola que se inclúe no censo do patrimonio cultural a 
referida técnica é preciso levar a cabo un proceso de documentación dos exemplos máis característicos 
da técnica. 

A este efecto, na avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural, incorporarase un informe específico 
no que se documente a tipoloxía de construción de pedra en seco da zona. Debe de empregarse a Guía 
de caracterización e integración paisaxística de valados editada pola Xunta de Galicia no ano 2017. 
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A documentación da técnica de construción de pedra en seco tipo de cada realizarase mediante 
fotografías e sinalizaranse nun plano o tipos de peche e demais construcións documentadas. 

A realización de novas pistas, así como a ampliación de pistas existentes, a eliminación de elementos 
lineais que configuran a paisaxe e a modificación do relevo natural nas áreas de protección dos 
elementos do Patrimonio Cultural, terá carácter excepcional e, en todo caso requirirá a elaboración dun 
estudo de detalle do entorno do elemento afectando. Este documento deberá incluír, ademais da 
información da ficha do catálogo, a seguinte:  

• Fotografías do elemento e da zona na que se van executar as obras. Debe de sinalarse na planimetría o 
lugar desde o que se tomaron as fotografías. 

• Especificacións técnicas e características construtivas da obra ou proxecto que ocasiona o impacto. 

• Planimetría de detalle sinalando as distancias reais das obras aos elementos do patrimonio cultural. 
Aportaranse seccións transversais dos novos camiños onde se reflicta a relación co elemento, sinalando a 
rasante actual e a proposta. No caso de acondicionamento de camiños existentes sinalarase o estado 
actual e a proposta de obra e aportaranse fotos do estado actual dos camiños. 

• Valoración das afeccións reais e proposta de medidas protectoras e correctoras. 

• Como medida de protección de carácter transversal, en canto á súa aplicación durante todo o proceso 
de reestruturación parcelaria, é necesario que se informe ás persoas propietarias dos predios localizados 
no contorno de protección de bens culturais, das obrigas establecidas no artigo 32 da Lei do patrimonio 
cultural de Galicia, en canto á súa conservación, mantemento custodia debida para evitar a súa perda, 
destrución ou deterioro, así como do réxime xurídico das intervencións nos bens de interese cultural e 
catalogados e no seu contorno de protección 

Como resultado das demais consultas efectuadas, non se prevé interferencia do proceso de 

reestruturación parcelaria nesta parroquia con outros proxectos relevantes de índole pública 

ou privada. En todo caso, calquera actuación neste procedemento gozará da publicidade e 

difusión legalmente establecida no texto normativo que o regula (Lei 4/2015, do 17 de xuño), 

o que xunto co feito de que as actuacións físicas sobre o terreo -obras e actuacións inherentes- 

teñen que ser autorizadas polos órganos sectoriais competentes, asegura unha necesaria 

coordinación de todos os procesos que podan confluír no tempo. En febreiro de 2022 

elaborase el Estudo Previo de Iniciación da Zona de Reestruturación Parcelaria de Bemil 

Concello de Caldas De Reis – Pontevedra. 

4. DESCRICIÓN DO ÁMBITO DA ZONA DE REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA 

A zona de reestruturación parcelaria está comprendida na provincia de Pontevedra, no termo 

Municipal de Caldas de Reis, parroquia de Santa María de Bemil, unha das nove parroquias do 

termo municipal. Sitúase nunha banda central do municipio, lindando ao norte coa parroquia 

de San Pedro de Dimo do veciño concello de Catoira e coa parroquia de Santa Mariña de 

Carracedo do mesmo concello de Caldas de Reis; ao leste coas parroquias de San Clemente de 

Cesar, Santo André de Cesar, San Tomé e Santa María de Caldas de Reis e Santa María de 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 9 

 

Caldas de Reis, as catro do mesmo concello; ao sur coa parroquia de Portas, do concello do 

mesmo NOME / CÓDIGO, e ao oeste coa parroquia de Saiar, do mesmo concello de Caldas de 

Reis. 

 

Os lugares desta parroquia que quedarían encadrados no ámbito de estudo 

son os seguintes: 

• Follente 

• Outeiro 

• Paradela 

• A Canle 

• As Veigas de Almorzar 

A poboación total da parroquia é de 777 habitantes (datos do IGE, ano 2020).  

A zona de reestruturación parcelaria proposta de Bemil conta cunha superficie de 1.233,4 Ha. 

Ten en total 77 propietarios inscritos no Rexistro de Explotacións Gandeiras, dos cales 20 

posúen explotacións comerciais.  
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Nos meses de outubro e novembro do 2021 realizouse unha enquisa aos propietarios de 

explotacións existentes na parroquia. Dúas delas son de reprodución para a produción de 

carne de ovino/cabrún. Outra é de reprodución para a produción de carne de vacún. Unha 

cuarta é unha explotación equina comercial, combinada con ovino para autoconsumo; outra é 

unha explotación fundamentalmente forestal, e outras tres teñen, ademais de produción de 

carne de ovino/cabrún (unha delas), de viñedo e de horta para autoconsumo, produción 

comercial de madeira. Inclúese tamén unha explotación vitícola e outra explotación que ten 

viñedo, gando ovino/cabrún e produción forestal, todo elo de maneira comercial. A este 

listado súmanse 5 explotacións de autoconsumo con actividade que inclúe unha ou varias das 

seguintes: gando ovino/cabrún, vacún de carne, viñedo, horta, castiñeiros e gando equino. 

Os resultados das enquisas conclúen que os/as 15 propietarios/as participantes teñen total 

interese no proceso de reestruturación parcelaria, e polo menos 7 (máis do 45%) pensan que 

incrementarían a produción comercial ou ben retomaríana no caso de que se completase o 

proceso. As outras 8 persoas enquisadas móstranse moi favorables á reestruturación debido á 

eliminación de dificultades á hora de facer un bo aproveitamento dos seus terreos para 

autoconsumo, para que os seus sucesores si que dispoñan da estrutura adecuada se queren 

emprender unha actividade agraria ou ben pensando na mobilidade de terras a nivel de toda a 

parroquia, á hora de arrendar ou vender terreos a outros propietarios que precisen superficie 

e si estean en idade de emprender ou mellorar os seus proxectos agrogandeiros. 

A partir dos datos que se extraen dos mapas do SIOSE obtéñense as superficies do uso da terra 

na parroquia de Bemil. 

 

 
Polo tanto o 20% dos terreos atópanse en produción agrícola e case un 61% do solo (sen 
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contar as superficies de mestura de especies arbóreas e de arborado e mato) se dedica á 

produción forestal. 

Como se observa no mapa da páxina seguinte, existen tres zonas de aproveitamento ben 

diferenciadas: dúas de labradío, que son a de Follente e Outeiro no sur e a de Paradela no 

norte, e unha zona continua de terreos forestais por toda a franxa oeste, de norte a sur. 

A zona clasificada como labradío presenta moita diversidade de cultivos, xa que é a que ten 

mellores características orográficas, edafolóxicas, de acceso á auga e de fertilidade do solo. A 

maior parte da superficie está ocupada por prados, millo para gran, horta con algún 

invernadoiro e, en menor medida, viña. 

O viñedo atópase en todo tipo de terras, non sempre nas máis adecuadas, a maioría na zona 

central e dentro dos núcleos rurais. A implantación de novas plantacións con marcos amplos e 

extensións maiores é necesario facela fóra do perímetro dos núcleos, xa que neles a 

propiedade está moi fragmentada. 

A zona sur, que é fundamentalmente agraria, non é en xeral tan adecuada para o viñedo, pola 

posibilidade de asolagamentos debida á falta de pendente dos terreos, pero si resulta axeitada 

para cultivos de hortalizas ou para praderías. 

As CMVMC de Paradela e Bemil posúen aproximadamente 340 hectáreas de terreo forestal na 

parroquia. Sería conveniente, dada a importancia deste tipo de aproveitamento entre os 

propietarios, a agrupación do terreo de propiedade privada particular actualmente encravado 

no perímetro do monte veciñal e o seu aparcelamento fóra de dito perímetro. 

Por outro lado, a configuración de novas fincas pode incorporar solos que actualmente teñen 

uso forestal ou de mato e que poderían transformarse en uso agrícola. A área forestal da parte 

norte ten zonas con orientacións adecuadas e boas características para o seu uso como viñedo, 

e a maioría das pendentes permitirían a súa implantación. 
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Unha vez presentado o proxecto de prospección, tamén se definiu unha rede de camiños 

inicial a desenrolar no marco da ZRP que foi obxecto dunha pormenorizada revisión durante os 

traballos de campo. Trátase dun conxunto de nove (9) camiños que transitan sobre camiños 

existentes e que simplemente precisarían dunha mellora sobre o seu estado actual, sen 

precisar novas aperturas e cuns sobreanchos viables na meirande parte dos casos. Con esta 

rede de camiños plantexada preténdese mellorar a comunicación entre os núcleos 

poboacionais existentes e os predios próximos aos mesmos. 
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Rede de camiños plantexada. 

A continuación ofrécese unha táboa coas características xerais dos camiños. 
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CAMIÑO Nº LONG (m) ZONA CAMIÑO 
EXISTENTE 

CAMIÑO 
CATASTRO CAPA DE RODADURA 

10 1.476 SE SI Parcialmente Herba / Terra 
11 2.606 SE SI SI Terra / Horizonte mineral 
12 642 N SI SI Terra 
13 2.427 SE SI SI Terra 
14 1.567 O SI SI Terra 
15 1.081 NE SI Parcialmente Terra / árido 
16 737 E SI SI Terra / árido 
17 904 E SI SI Terra 
18 1.405 CENTRO SI SI Terra / árido 

TOTAL 12.844       

 

5. MARCO LEGAL 

Para o achegamento do presente estudo de avaliación / localización de elementos do 

patrimonio cultural, é preciso considerar as diferentes lexislacións, onde se aplican, desenrolan 

e regulan aspectos referentes ao Patrimonio Cultural. Así: 

- Lei 5/2016, de 4 de maio, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Decreto 199/97, do 10 de xullo, de Regulación da Actividade Arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (BOE 29.06.1985), desenrolada 

parcialmente polo Real Decreto 111/1986, de 10 de xaneiro (BOE 28.01.1986). 

- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo protección del Estado os 

“hórreos” o cabazos” antigos en Asturias y Galicia (BOE 13.03.1973). 

- Decreto 571/1963, do 14 de marzo (Ministerio de Educación Nacional), sobre protección dos 

escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de término e pezas similares de 

interese histórico-artístico (BOE 30.03.1963). 

- Decreto do 22 de abril de 1949, expedido polo Ministerio de Educación Nacional (BOE 

05.05.1949), sobre protección dos castelos españois. 

- Plan Básico Autonómico de Galicia (en adiante PBA), que conta coa aprobación definitiva polo 

Decreto 83/2018, do 26 de xullo, publicado no DOG nº 162 de 27/08/2018 e nos BOP de A 

Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra o 28/09/2018. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 15 

 

- Resolución de 31 de agosto de 2016, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se 

inclúe no Censo do patrimonio cultural a técnica tradicional da construción da pedra en seco 

como manifestación del patrimonio cultural inmaterial. 

- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, en relación aos criterios de estudo e 

análise de impacto que se basearán nos puntos indicados no seu Anexo VI. 

- Planeamento Municipal en vigor: 

• CALDAS DE REIS: Plan Xeral de Ordeación Municipal (11/10/2018). 

Ademais, consultáronse os planeamentos vixentes dos concellos de Portas e Catoira (provincia 

de Pontevedra), dado que son entidades limítrofes coa ZRP obxecto do estudo. 

• PORTAS: Plan Xeral de Ordeación Municipal (10/05/2021). 

• CATOIRA: Normas Subsidiarias de Planeamento (10/09/1993). 

6. RESULTADOS 

Durante o desenrolo do presente traballo preventivo, detectáronse os seguintes elementos do 

patrimonio cultural dentro do ámbito de estudo (200m en derredor do perímetro da ZRP): 

• PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO: 13 elementos. 

• PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 8 elementos. 

• PATRIMONIO ETNOGRÁFICO: 72 elementos (tres deles inéditos). 

• VIAIS CULTURAIS: 1 elemento. 

• ESPAZOS PROTEXIDOS: 2 elementos. 

A continuación ofrécese unha táboa cos elementos do patrimonio cultural detectado, 

incluíndo a codificación utilizada no presente documento, que é a derivada do PXOM de Caldas 

de Reis e do Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. 
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PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM / DXPC  NOME 
ARQ -1 X-008 / GA36005008 Castro de Paradela 
ARQ -2 X-012 / GA36005012 Castro de Follente 
ARQ -3 X-016 / GA36005016 Xacemento das Silgadas 
ARQ -4 X-018 / GA36005018 Mámoa do Monte do Castro 1 
ARQ -5 X-036 / GA36005036 Mámoa do Monte do Castro 2 
ARQ -6 X-037 / GA36005037 Mámoa do Monte do Castro 3 
ARQ -7 X-038 / GA36005038 Mámoa de Agro do Conde 
ARQ -8 GA36005048 Petróglifo da Pedreira 1 
ARQ -9 GA36005049 Petróglifo da Pedreira 2 

ARQ -10 X-047 / GA36005ACH-1 Codesiños 1 
ARQ -11 X-048 / GA36005ACH-2 Codesiños 2 
ARQ -12 X-049 / GA36005ACH-3 Achado de Canle de Touros 
ARQ -13 GA36005ACH006 Salvante 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM  NOME 

ART-1 A-017 Casa Reitoral de Bemil - 
ART-2 A-018 Igrexa Parroquial de Sta. Mª de Bemi 
ART-3 A-029 Capela da Virxe do Bo Consello  
ART-4 A-030 Antiga Escola de Paradela  
ART-5 A-031 Casa Vivenda no Outeiro 1 
ART-6 A-032 Capela de San Lourenzo 
ART-7 A-033 Casa Vivenda no Outeiro 2  
ART-8 A-154 Casa da Canle 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 

ETN-1 A-034 Muíño de Follente 
ETN-2 A-035 Muíño de Cerqueira 
ETN-3 -------- Adega en Follente 
ETN-4 I-002 Pontella de Follente  
ETN-5 E-010 Cruceiro do Camposanto  
ETN-6 --------- Cemiterio da Igrexa de Bemil 
ETN-7 E-019 Fonte de Paradela 1 
ETN-8 E-020 Cruceiro de Paradela 
ETN-9 E-021 Fonte - Lavadoiro do Outeiro 

ETN-10 E-089 Hórreos en Paradela 1 e 2 
ETN-11 E-090 Hórreo en Paradela 3  
ETN-12 E-091 Hórreo en Paradela 4 
ETN-13 E-092 Hórreo en Paradela 5 
ETN-14 E-093 Pombal en Paradela 
ETN-15 E-094 Hórreo en Paradela 6 
ETN-16 E-095 Hórreo en Paradela 7 
ETN-17 E-096 Hórreo en Paradela 8 
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ETN-18 E-097 Hórreo en Paradela 9 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 
ETN-19 E-098 Fonte - Lavadoiro en Paradela 1 
ETN-20 E-099 Hórreo en Paradela 10 
ETN-21 E-100 Hórreo en Paradela 11 
ETN-22 E-101 Hórreo en Paradela 12 
ETN-23 E-102 Hórreo en Paradela 13 
ETN-24 E-103 Portalón Monumental en Paradela -  
ETN-25 E-104 Fonte en Paradela 2 
ETN-26 E-105 Hórreo de Paradela 14 
ETN-27 E-106 Hórreo en Paradela 15 
ETN-28 E-107 Hórreo en Paradela 16 
ETN-29 E-108 Hórreo en Paradela 17 
ETN-30 E-109 Fonte Lavadoiro en Paradela 2 
ETN-31 E-110 Hórreo en Paradela 18 
ETN-32 E-111 Hórreo en Paradela 19 
ETN-33 E-112 Conxunto de Hórreos en Paradela 
ETN-34 E-113 Hórreo en Paradela 20 
ETN-35 E-114 Fonte Lavadoiro en Paradela 3 
ETN-36 E-115 Hórreo en Paradela 21 
ETN-37 E-116 Hórreo en Paradela 22 
ETN-38 E-117 Hórreo en Paradela 23 
ETN-39 E-118 Fonte Lavadoiro en Paradela 4 
ETN-40 E-267 Hórreo en Paradela 24 
ETN-41 E-119 Hórreo en Follente 1 
ETN-42 E-120 Hórreo en Follente 2 
ETN-43 E-121 Hórreo en Follente 3  
ETN-44 E-122 Fonte en Follente 
ETN-45 E-123 Hórreo en Follente 4 
ETN-46 E-124 Hórreo en Follente 5 
ETN-47 E-125 Hórreo en Follente 6 
ETN-48 E-126 Hórreo en Follente 7  
ETN-49 E-127 Hórreo en Follente 8 
ETN-50 E-128 Hórreo e Portalón Monumental en Follente 
ETN-51 E-129 Hórreo en Follente 9 
ETN-52 E-130 Hórreo en Follente 10 
ETN-53 E-131 Hórreo en Follente 11 
ETN-54 E-132 Hórreo en Follente 12 
ETN-55 E-133 Hórreo en Follente 13 
ETN-56 E-134 Ponte Tradicional en Follente 
ETN-57 E-135 Hórreo en Follente 14 
ETN-58 E-136 Hórreo en O Outeiro 1 
ETN-59 E-137 Hórreo en O Outeiro 2 
ETN-60 E-138 Hórreo en O Outeiro 3 
ETN-61 E-139 Hórreo en O Outeiro 4 
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ETN-62 E-140 Hórreo en O Outeiro 5 
ETN-63 E-141 Hórreo en O Outeiro 6 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 
ETN-64 E-142 Hórreo en O Outeiro 7 
ETN-65 E-143 Hórreo en O Outeiro 8 
ETN-66 E-144 Hórreo en O Outeiro 9 
ETN-67 E-145 Hórreo en O Outeiro 10 
ETN-68 E-146 Fonte en O Outeiro 
ETN-69 E-471 Hórreo en O Outeiro 11 
ETN-70 --------- Muíño de Retortelo 
ETN-71 --------- Represa do rego de Follente 
ETN-72 ---------- Muíño de Paradela 

VIAIS CULTURAIS 
CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 

VC-1 --------- Camiño de Santiago Portugués 
 ESPAZOS PROTEXIDOS 

CÓDIGO CÓDIGO PXOM NOME 
EP-1 S-003 Carballeira de Bemil 
EP-2 S-005 Carballeira do Outeiro 

Ademais deste conxunto de elementos, situados dentro do ámbito de estudo, na planimetría 

aportada no apéndice 2 deste documento, incluíronse seis (6) elementos do patrimonio 

cultural fora deste ámbito, ben pola proximidade dos mesmos ou por que os contornos de 

protección compartidos, situados parcialmente dentro da ZRP, incluían estes elementos aínda 

que fora do mencionado ámbito:  

• X-015 / GA36005015 – Vila de Caldas de Reis – Elemento Arqueolóxico. 
• X-017 / GA36005017 – A Reitoral – Cruz de Outeiro – Elemento Arqueolóxico. 
• E-295 – Hórreo en A Lavandeira – Elemento Etnográfico. 
• Abrigo do Monte Meda - Elemento Etnográfico. 
• Cruz do Monte Meda - Elemento Etnográfico. 
• Gravado Cruciforme no Coroucho de Meán - Elemento Etnográfico. 

A continuación, apórtase ficha individualizada para cada un dos elementos detectados, no 

ámbito de estudo, durante o presente traballo preventivo, con descritiva completa,  

información planimétrica e gráfica realizada durante o traballo de campo. 
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NOME / CÓDIGO CASTRO DE PARADELA OU DOS TRES PICOS / ARQ-1 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005008 / X-008 

TOPÓNIMO-LUGAR Monte Castro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 

Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X: 528.488 Y: 4.719.845 

ALTITUDE 210 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Asentamento fortificado / Castro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Idade do Ferro 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Cumio de monte. 

ENTORNO VEXETAL Monte baixo (toxos) e arborado de repoboación (eucaliptos). 

DESCRICIÓN 

Castro de forma elíptica irregular xa que adáptase a forma do cumio do monte. 
Presenta unhas dimensións máximas de: eixo N-S 120 m / Eixo L-W 100 m. Estaría 
constituído por unha croa alongada en dirección N-S, limitada no seu perímetro por 
un parapeto duns 1,50 de altura máxima, e dunha gran terraza que rodea a croa cun 
pequeno saínte cara o SL, ten una anchura duns 15 m de media e cae nunha forte 
pendente cara o NW, W e SW. Polo L a terraza tería unha altura de 1 m, e caería 
noutra terraza máis pequena, duns 10 m, cunha forte pendente tamén na súa caída. 
Ao N pode que houbera un foxo hoxe desaparecido e colmatado pola roturación 
forestal. 
O xacemento atópase rodeado de pendentes moi pronunciadas, obsérvanse 
alteracións por aproveitamento de pedra nos afloramentos e abundantes elementos 
graníticos diseminados pola croa e marxes da mesma.  
Pola morfoloxía do asentamento (na que destaca unha pequena elevación achairada 
no seu sector NW) e polas fortes caídas de pendente nos seus marxes non se pode 
descartar que poida tratarse incluso dunha mota medieval.  

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, moi afectado polos traballos forestais de repoboación (eucaliptos), e polo 
aproveitamento de pedra na contorna 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección. 
• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 

algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Protección integral do elemento marcada en azul celeste 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico 
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Detalle da pendente do xacemento dende o SW 

 
Pedra diseminada a media ladeira no sector W do Xacemento. 
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Detalle do leve parapeto situado no sector W con pedra diseminada pola zona. 

 
Detalle da croa con pedra diseminada pola zona dende o N. 
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NOME / CÓDIGO CASTRO DE FOLLENTE / ARQ-2 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005012 / X-012 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 

PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.538 Y:4.717.522 

ALTITUDE 110 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Asentamento fortificado / Castro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Idade do Ferro 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

Pequeno Outeiro ao W do lugar de Follente, destacado a modo de esporón sobre as 
terras baixas do val do Umia  

ENTORNO VEXETAL Monte baixo (toxo) e arborado de repoboación (eucalpipto) 

DESCRICIÓN 

Castro situado a 110 msnm que (oí gravemente afectando pola A-9 que elirninou 1/3 
do xacemento cara o W Consta dun recinto habitacionai en apariencia único, oval, de 
grandes dimensións, rodeado en todo o seu perímetro por un parapeto de tamaño 
variable, lixeiramente recortado ao W polo talude da autoestrada Este recinto central 
eslrutúrase en dous niveís aterraplanados, máis elevado ao W 
Rodea ao parapeto un foxo que, malia ser máis visible nalgúns puntos que noutros, 
parece perimetral Por diante del apréciase un antefoxo, ( ) Cara o S localizouse o 
acceso orixinal 
( ) 
Aínda que a zona está alterada por pistas e un merendeiro, cara o S, SW e SE, 
sucéndense unha serie de niveís alerrazados, algúns tal vez naturais, con alloramentos 
visibles, pero ouíros claramente artificiáis Nesía zona de alerrazamenlos onde se 
concentran (oda unha serie de eslruturas variadas (loxas, gabias ) ( ) ”0 conxunío de 
estructuras asociadas ao castro de Folíenle esténdese a moíla máis distancia das 
eslrucluras visibles do castro do que aconteza con calquera outro caso documentado 
até agora", un conxunto de eslruturas e materiais que "indican a existencia de 
alómenos catro espazos funcionáis externos ao xacemento castrexo propiamente 
dito", a saber área de acceso (SE), espazo de cultivo e laboreo (S e W), e un camino 
hoxe moi colmatado 
As medidas totaís do xacemento acadan os 230 m por 290 m nos eixes N-S e E-W 0 
recinto central mide, nesta rnesma orde, 170 m por 180 m aprox 0 parapeto 
perimetral vai aos 4 ou 5 m nalgunhas zonas 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, o castro viuse gravemente afectado, no seu lado W pola construción da 
autoestrada AP-9. No lado oposto, un camiño forestal rebaixou o antefoxo e reencheu 
parcialmente parte do foxo do xacemento polo menos ao longo de 200m.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto. 
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RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección. 
• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 

algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das nmesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Protección integral do elemento marcada en azul celeste 
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Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico 

 
Vista do parapeto, sector N, dende o N. 
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Parte superior do parapeto, sector N, dende o W 

 
Vista xeral da croa dende o S. 
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Vista xeral da croa dende o NL. 

 
Vista xeral do parapeto dende o L. 
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NOME / CÓDIGO XACEMENTO DAS XILGADAS / ARQ-3 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005016 / X-016 

TOPÓNIMO-LUGAR As Silgadas 
PARROQUIA Santo Tomás de Caldas de Reis 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 

Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

Punto PXOM 
X:528.736,3 

Punto central ámbito definido DXPC 
X: 528.668 

Punto PXOM 
Y:4.717.275 

Punto central ámbito definido DXPC 
Y: 4.717.161,6 

ALTITUDE 50 m.s.n.m 

TIPOLOXÍA Varios elementos (achádegos da Idade do Bronce Antigo, restos romanos, sartegos 
medievais, referencia medieval) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Varias 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

Ocupa a terminal dunha dorsal de escaso desenvolvemento que xungue a chaira do 
val do Umia co seu reborde montañoso. 

ENTORNO VEXETAL Monte baixo, labradío e uso residencial 

DESCRICIÓN 

• TESOURO DAS SILGADAS: O 20 de decembro de 1940, unha circunstancia 
casual posibilitou deste depósito de pezas de ouro prehistóricas cun peso 
total estimable en 28 kg. O lugar era de aquela unha zona de labradío 
denominada “As Silgadas”, situada ao NW, no entorno inmediato da vila de 
Caldas de Reis. 
Cunha adscrición cronocultural do Bronce Antigo (1800 a.C.) constitúe o 
máis grande achádego destas características de ese momento de toda 
Europa Occidental. En total dos 28,650 kg de ouro atopados, foron fundidos 
13,750 kg, ficando 14,900 representados por 41 pezas: 17 aros abertos, 8 
aros pechados de forma elíptica, 1 aro grande de paletas (870 grs), 1 aro 
aberto de forma triangular, 1 aro de sección cadrada, 1 peite con 24 dentes 
(63x85 mm e 200grs), 2 cuncas de asa lateral, 1 xarriña de asa lateral, 3 
anacos de barra e 6 anacos de lámina decorados dunha posible fita de ouro. 
Actualmente a zona das Silgadas, onde se fixo o descubrimento é unha zona 
de expansión urbana de Caldas de tipo residencial. Con motivo da 
construción de varios chalés foi desmantelado o terreo polo que arestora 
non é posible a inspección directa do mesmo xa que o solo está parcelado 
en fincas particulares pechadas. De igual modo a superficie restante do 
monte denominado “A Silgada” está totalmente deteriorado e alterado pola 
plantación masiva de eucaliptos e diferentes desterres. 

• RESTOS ROMANOS NAS SILGADAS E RÚA DO CONDE DE GAIOSO: En base a 
información aportada polo historiador Hipólito de Sa, na zona das Silgadas 
ademais do depósito de pezas de ouro existen outros vestixios 
arqueolóxicos  como tégulas romanas e restos de canalizacións, así como 
minas de auga de considerable lonxitude e fondura. Coñécense ademais 
noticias de que no camiño transversal á rúa Conde Gaioso apareceron restos 
romanos indeterminados. 

• SARTEGOS DAS SILGADAS: No lugar de As Silgadas e a veciña finca de A 
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Canle, referente histórico principal da vila, é onde se localizan vestixios 
arqueolóxicos funerarios altomedievais. Así hai constancia da existencia de 
sartegos, algúns deles antropomorfos, dados a coñecer polo historiador 
Hipólito de Sa. 

• TORRE E HERDADE DAS SILGADAS: No S XII a área das Silgadas seguía 
gozando de certo protagonismo histórico en virtude de que nel se 
erixíuunha das dúas torres que constituían a residencia – fortificación da 
raíña dona Urraca e do seu fillo, o rei Alfnso VII Reimúndez.  
Esta herdade constituía unha fortaleza real formada polos terreos e 
edificacións que mediaban entre a Silgada e o Campo da Torre, coa casa da 
Silgada dunha banda e  noutro cabo da herdade a residencia real e a Torre 
de Dona Urraca. É posible que toda a herdade ou fortificación estivese á súa 
vez circundada ou “cercada” por un muro, de aí o topónimo que aparece no 
documento de 1147 “Circadis”. Desde esta perspectiva parece que o actual 
topónimo de Silgadas derivaría da primitiva denominación “Herdade 
Circada”, documentado a mediados do S XII latinizado como “Circadis” 
Na actualidade o couto das Silgadas quedou reducido a unha zona 
periurbana, moi alterada, con numerosas vivendas e alteracións tales como 
desterres e camiños.  

Debemos sinalar que durante o traballo de gabinete detectáronse diferencias 
achádego segundo o PXOM por un lado e as fichas de DXPC e Visor de 
Aproveitamento Forestal por outro. O PXOM sitúa o punto do achádego a carón de 
vivendas na rúa do Tesouro, na zona periurbana de Caldas de Reis, mentres que o 
resto das fontes documentais plantexan unha ampla zona de protección integral que 
inclúe o punto do PXOM no límite do seu sector NL. No presente estudo refléxanse 
ambas delimitacións. Tomaranse como ámbitos protexidos os estimados pola DXPC e 
Visor de Aproveitamento Forestal xa que é máis amplo e abrangue os ámbitos de 
protección estimados polo PXOM.  

 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

A expansión urbana en forma de vivendas unifamiliares desmantelou unha boa parte 
do terreo das Silgadas, e en concreto omlugar inde aparecera o Tesouro de Caldas e o 
seu entorno inmediato. 
A repoboación de eucaliptos e o abandono do monte inciden fortemente no deterioro 
do lugar. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado III de protección (non 
integral) establecendo unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Ante a alta potencialidade arqueolóxica da contorna, recomendase a non execución de calquera obra da ZRP 
neste ámbito de protección (zona de respecto). 
Se nas proximidades deste ámbito de protección patexáranse traballos relacionados coa ZRP deberán realizarse 
baixo rigoroso control arqueolóxico. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento (segundo o PXOM) marcada en azul celeste, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite 

do ámbito de estudo delimitado con liña amarela 

 
Posición do elemento (segundo o Visor de Aproveitamento Forestal) marcada en azul celeste, contorno de protección 

grafado con liña descontinua rosa, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite do ámbito de estudo 
delimitado con liña amarela 
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Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico 

 
Vista do punto do Achádego estimado polo PXOM dende o SL 
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Punto central da zona do Achádego segundo o Visor de Aproveitamento Forestal dende o L 

 
Punto central da zona do Achádego segundo o Visor de Aproveitamento Forestal dende o W. 
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NOME / CÓDIGO MÁMOA DO MONTE DO CASTRO 1 - MAMOA DO OUTEIRO / ARQ-4 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005018 / X-018 

TOPÓNIMO-LUGAR Monte do Castro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.444 Y:4.719.376 

ALTITUDE 168 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Lugar funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira, na metade sur do Outeiro do Castro 

ENTORNO VEXETAL Monte Baixo (toxos) e arborado de repoboación (piñeiros) 

DESCRICIÓN 

As fichas do elemento da DXPC (1992 e 2019) din que se trata dun túmulo de 16 m de 
diámetro moi desdibuxado polos traballos de repoboación forestal desenrolados na 
zona. Duns 50 cm de altura máxima, presenta un cono de violación, moi colmatado, 
duns 20 cm de profundidade. 
Forma parte dun conxunto tumular xunto con dúas mámoas máis. 
Durante o traballo de campo comprobouse que o elemento foi obxecto dunha posta 
en valor: roza vexetal, limpeza da contorna e colocación dun panel informativo, que 
permitiron observar claramente o túmulo e comprobar que as súas dimensións 
aproximadas son coincidcentes no diámetro entre 16 e 18 m pero non así na súa 
altura xa que o túmulo parece acadar 1,50 m. na zona máis destacada.(sector SL).  

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bastante bo despois da recente posta en valor.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección. 
• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 

algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento segundo o PXOM marcado en azul, protección integral grafada en vermello semitransparente, 

zona de respecto delimitada por liña vermella descontinua e límite da ZRP marcado por liña púrpura.  

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Estado xeral do elemento co cartel informativo, tras a posta en valor dende o L 

 
Vista do elemento dende o L. 
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Detalle do cono de violación dende o NL. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO MÁMOA DO MONTE DO CASTRO 2 / ARQ-5 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005036 / X-036 

TOPÓNIMO-LUGAR Monte do Castro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.464 Y:4.719.271 

ALTITUDE 147 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Lugar funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira, na metade sur do Outeiro do Castro 

ENTORNO VEXETAL Monte Baixo (toxos) e arborado de repoboación (piñeiros e eucaliptos) 

DESCRICIÓN 

Túmulo dado por moi dubidoso tanto nas fichas da DXPC (1992 e 2019) como na ficha 
do PXOM, durante a execución do traballo de campo non se detectaron evidencias 
que permitisen corroborar a existencia dun túmulo nesta zona. Ademais, observouse 
unha intensa actividade de repoboación forestal recente por medio de apertura de 
gabias. Nas comprobacións efectuadas sobre planos LIDAR e de Sombreado non se 
atoparon evidencias claras que puideran ser relacionadas cunha mámoa. 
Na consulta do PXOM detectouse un erro de nomenclatura xa que confúndese a 
Mámoa 2 do Monte do Castro, coa Mámoa 3. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, probablemente desaparecido 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección. 
• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 

algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como plantexar 
as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e seguimento 
arqueolóxico das mesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 38 

 

 
Posición do elemento segundo o PXOM (coa NOME / CÓDIGOnclatura corrixida) marcado en azul, protección integral 

grafada en vermello semitransparente, zona de respecto delimitada por liña vermella descontinua e límite da ZRP marcado 
por liña púrpura. 
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Plano de Ordeación do Termo Municipal O-2.06 (PXOM Caldas de Reis) cos códigos errados marcados en azul. 
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Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 

 
Vista da posición do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO MÁMOA DO MONTE DO CASTRO 3 / ARQ-6 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005037 / X-037 

TOPÓNIMO-LUGAR Monte do Castro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

X:528.507 (Ficha 2019 DXPC) 
X:528.542 (PXOM) 

Y:4.719.698 (Ficha 2019 DXPC) 
Y:4.719.707 (PXOM) 

ALTITUDE 147 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Lugar funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira, na metade sur do Outeiro do Castro 

ENTORNO VEXETAL Monte Baixo (toxos) e arborado de repoboación (piñeiros e eucaliptos) 

DESCRICIÓN 

Túmulo dado por moi dubidoso tanto nas fichas da DXPC (1992 e 2019) como na ficha 
do PXOM, durante a execución do traballo de campo non se detectaron evidencias 
quer permitisen corroborar a existencia dun túmulo nesta zona. 
Ademais do erro de NOME / CÓDIGOnclatura no PXOM xa indicado na ficha anterior 
(confúndese no planeamento a Mámoa 2 coa 3), tamén se detectou certa 
discrepancia entre a posición estimada do elemento nas fichas da DXPC / visores (PBA 
/ VAF) e a posición estimada polo PXOM, separándose ambas en 32 m. Non se 
atoparon evidencias claras, en ningunha das dúas posicións manexadas, que puideran 
ser relacionadas cunha mámoa, nin nas comprobacións efectuadas sobre planos 
LIDAR e de Sombreado nin durante a execución do traballo de campo. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, probablemente desaparecido 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de 
protección. 

• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 
algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento segundo o PXOM (coa NOME / CÓDIGOnclatura corrixida) marcado en azul, protección integral 

grafada en vermello semitransparente, zona de respecto delimitada por liña vermella descontinua, con X vermella 
márcase a posición do elemento segundo as cordeadas das fichas da DXPC. 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento segundo o PXOM grafada en vermello, e 

grafada en azul segundo as fichas da DXPC e visores.. 
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Posición do elemento estimada polo PXOM dende o S  

 
Posición do elemento estimada pola DXPC dende o L. 
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NOME / CÓDIGO MÁMOA DO AGRO DO CONDE / ARQ-7 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005038 / X-038 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:526.814 Y:4.721.880 

ALTITUDE 303 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Lugar funerario 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Portela na zona de agro do Conde ao S do Outeiro do Serrón 

ENTORNO VEXETAL Monte baixo (toxos e xestas) 

DESCRICIÓN 

Nas ficha do elemento da DXPC (2006 / 2019) descríbese como: Túmulo megalítico 
duns 20 m de diámetro e 1,5 m de altura. Presenta cono de violación duns 4 m de 
diámetro e 1 m  de fondo. Sobre a superficie do túmulo aprécianse restos dunha 
coiraza de recubrimento formada por pedras de granito de mediano tamaño. 
A densa vexetación existente sobre o elemento e en derredor do mesmo impediu 
comprobar as medidas e estado do elemento tal e como se define nas fichas. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, os traballos forestais do entorno, e a pista forestal que discorre a 5 m ao N 
do elemento parece que afectaron a estrutura do mesmo 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado II de protección 
establecendo un Ámbito de Protección Integral e unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección. 
• Zona de Respecto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 

algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento (segundo o PXOM) marcada en azul celeste, área de protección integral grafado en vermello 

semitransparente, Zona de Respecto grafado con liña vermella descontinua, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, 
ámbito de estudo delimitado con liña amarela e límite municipal delimitado con liña vermella. 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista xeral do elemento dende o L.  

 
Vista detalle do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO PETRÓGLIFO DA PEDREIRA 1 / ARQ-8 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005048 

TOPÓNIMO-LUGAR A Pedreira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:526.061 Y:4.719.585 

ALTITUDE 290 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Lugar de representación gráfica ao ar libre 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Idade do Bronce 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

En ladeira. Na parte final da vertente E do monte Xiabre. Nun lugar prominente con 
respecto á contorna e orientado cara o val, a esquerda dunha valgada co leito dun 
pequeno regato. 

ENTORNO VEXETAL 
A zona en xeral quedou arrasada cos incendios do ano 2017 e a posterior tala de 
madeira queimada. Recentemente o lugar onde se localiza o petróglifo foi rozado con 
plantación de pino e carballo 

DESCRICIÓN 

Segundo a ficha da DXPC (2021), a localización do petróglifo foi comunicada por Xesús 
Rodríguez Castro, veciño de Caldas de Reis, á patrulla do SEPRONA, que a súa vez 
informou ao Servizo do Patrimonio Cultural en Pontevedra. 
Trátase dun afloramento evidente na contorna cunhas dimensións aproximadas de 6 
m N-S e 5 m E-W. Os gravados se concentran no sector central, desenvolvéndose pola 
superficie horizontal e continuando pola inflexión da rocha co panel máis inclinado 
cara a vertical. Non se pode apreciar con claridade os motivos sendo o máis evidente, 
polo marcado dos sucos, unha figura central de contornos irregular coa parte inferior 
en curva dividido por la metade e cunha cazoleta no sector superior, uns centímetros 
máis o norte outra figura circular con varias e pequenas cazoletas no seu interior. As 
dúas figuras forman parte e están conectadas con máis sucos lineais e outros motivos 
sen definir pero que revelan unha gran complexidade no conxunto. Os gravados 
parecen estenderse ao sector norte xusto onde se 
aprecian pegadas do paso de maquinaria forestal polo afloramento que afectaron 
seguramente a algúns dos motivos. Un calco da superficie podería relevar quizais 
unha gran variedade de motivos asemellando, como os xa descritos, a algúns dos 
rexistrados na Laxe dos Bolos (GA360050042), que se sitúa a uns 800 mi cara o SW. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, afectado pola recente plantación de pino con aburatado mecánico. O 
afloramento presenta pegadas do paso da maquinaria, posiblemente pola roza 
mecánica do lugar, resalta un suco no sector norte que afectou a algún dos gravados. 
Ademais obsérvanse pegadas de uso de canteira ocasional no entorno. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Este elemento non figura no Catálogo do PXOM de Caldas de Reis (2016) ao 
catalogarse por parte da DXPC en xullo de 2021, polo que será de aplicación o 
establecido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, no seu Artigo 38 establece 
un contorno de protección subsidiario de 200 m en derredor da posición do 
elemento, entendida esta coma protección integral. 
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RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección e 
no seu entorno inmediato. 

• Contorno de protección subsidiario: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; 
de executarse algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así 
como plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Posición do elemento (segundo a DXPC) marcada en azul celeste, contorno de protección subsidiario grafado en amarelo 
semitransparente, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite do ámbito de estudo delimitado con liña amarela. 
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Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 

 
Vista dos gravados dende o SL. 
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Vista dos gravados dende o NW. 

 
Vista dos gravados dende o L. 
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NOME / CÓDIGO PETRÓGLIFO DA PEDREIRA 2 / ARQ-9 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005049 

TOPÓNIMO-LUGAR A Pedreira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X: 526.253 Y:4.719.496 

ALTITUDE 270 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Lugar de representación gráfica ao ar libre 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Idade do Bonce 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

En ladeira. Na parte final da vertente E do monte Xiabre. Nun lugar prominente con 
respecto á contorna e orientado cara o sur e o val, ao carón dunha valgada co leito 
dun pequeno regato. 

ENTORNO VEXETAL A zona en xeral quedou arrasada cos incendios do ano 2017 e a posterior tala Mato 
pequeno e toxo. 

DESCRICIÓN 

Segundo a ficha da DXPC (2021), a localización do petróglifo foi comunicada por Xesús 
Rodríguez Castro, veciño de Caldas de Reis, á patrulla do SEPRONA, que a súa vez 
informou ao Servizo do Patrimonio Cultural en Pontevedra. Inclúense nesta ficha 
fotografías de Xesús Rodríguez tomadas no mes de xuño do 2021. 
Trátase dun afloramento disperso pero evidente na contorna, moi castigado por 
traballos de cantería que chegaron a desmantelar varios sectores do conxunto, tamén 
foi exposta ao lume xa que presenta abundantes exfoliacións e formación de placas, 
aínda así se observan abundantes gravados sendo o motivo fundamental as 
combinacións circulares. 
A pedra principal e máis evidente está ao sur do afloramento, ten forma alongada en 
dirección N-S e chega a uns 5 m de lonxitude por 2.50 de ancho. E facilmente 
identificable porque presenta no seu sector norte unha aliñación de cuñas de canteiro 
moi profundas que afectaron a unha combinación de círculos concéntricos (tres aneis 
cun diámetro de 22 cms) que se prolonga a esquerda cara outra figura tamén circular 
pero moi indefinida a simple vista. A 90 cms ao sur se aprecia claramente outra 
combinación circular dividida lonxitudinalmente cun diámetro aproximado de 33 cms 
que tamén está conectada con outros motivos indefinidos que se prolongan a súa 
esquerda. A uns 50 cms ao sur se aprecia unha liña sinuosa e nos extremos da pedra, 
ao lado da primeira cuña un círculo simple e no extremo sur tamén outra pequena 
liña curva sen que se poida definir máis nesta observación superficial. 
A menos de 1 m ao norte da pedra anterior o afloramento se dispón de este a oeste 
cunha serie de pedras lixeiramente inclinadas e separadas por diaclasas. De esquerda 
a dereita no primeiro panel, moi alterado polo lume aparece no sector superior unha 
gran combinación circular que poden ser círculos concéntricos cun diámetro máximo 
de 54 cms, porén se observan trazas de máis motivos, algúns tamén circulares, no 
sector sur. 
No segundo panel se observan polo menos catro combinacións circulares, a máis 
evidente e grande con 54 cms de diámetro na parte superior cun apéndice radial. 
Pegadas arriba dúas mais, unha delas de círculos concéntricos de 30 cms de diámetro 
e un círculo con cazoleta central á dereita. Na parte inferior se observan dúas, una de 
26 cms de diámetro e outra de polo menos 3 círculos concéntricos de 31 cms. 
No terceiro panel, o máis sobresaínte polo sucos moi marcados é un motivo de dous 
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círculos concéntricos co apéndice radial de 26 cms de diámetro. Enriba del outra 
figura circular pouco definida e á dereita unha serie de cazoletas unha cun círculo 
perimetral. Abaixo se observan dous combinacións parecidas que teñen dous círculos 
concéntricos con cazoletas pequenas de 23 e 21 cms de diámetro. A da dereita ten un 
apéndice radial con cazoleta. 
O cuarto panel á dereita e un pouco máis separado apenas se observan dúas 
pequenas combinacións de liñas curvas, moi difíciles de seguir. 
O quinto panel é unha pedra á dereita da anterior e un pouco separada, presenta na 
zona central unha combinación circular extensa onde se observan círculos de 19 cms 
ou 17 cms con cazoletas interiores e liñas de conexións con cazoletas integradas, 
formando un conxunto de difícil definición nunha observación superficial 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Regular, afectado polos incendios de 2017, traballos de cantería e traballos silvícolas 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Este elemento non figura no Catálogo do PXOM de Caldas de Reis (2016) ao 
catalogarse por parte da DXPC en xullo de 2021, polo que será de aplicación o 
establecido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, no seu Artigo 38 establece 
un contorno de protección subsidiario de 200 m en derredor da posición do elemento, 
entendida esta coma protección integral. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección e 
no seu entorno inmediato. 

• Contorno de protección subsidiario: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; 
de executarse algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así 
como plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 
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FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Posición do elemento (segundo a DXPC) marcada en azul celeste, contorno de protección subsidiario grafado en amarelo 
semitransparente, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite do ámbito de estudo delimitado con liña amarela 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista dos gravados dende o W. 

 
Vista dos gravados dende o SL. 
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Vista dos gravados dende o N, xunto coas marcas de cantería. 
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NOME / CÓDIGO CODESIÑOS 1 / ARQ-10 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005ACH1 / X-047 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.185 Y:4.720.430 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Achádego illado 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Medieval, romano e indeterminado 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

O achádego ubícase no val do río Umia, na vertente W da divisoria encaixada por dous 
dos regatos que verten as súas augas en dito río en dirección N-S. Concretamente 
sitúase na vertente que descende cara o regato de Follente. O outro regato que marca 
a divisoria cara o W sigue a depresión meridiana (regato de Bermaña). 

ENTORNO VEXETAL Prado e terras de cultivo 

DESCRICIÓN 

Achádego material documentado durante os traballos de seguimento e control 
arqueolóxico das obras de construción do Gasoducto no tramo Valga-Tui. 
O achádego atopouse nunha foxa de terra e pedras localizada no perfil esquerdo da 
gabia; asociado a esta estrutura apareceu material cerámico medieval e romano. 
Concretamente en canto ao material trátase de seis fragmentos de cerámica, oito 
fragmentos de tégula e un fragmento de tella. En canto á cerámica dicir que se trata 
de cinco galbos sen decoración e un fragmento de perfil completo, tanto os 
fragmentos de tégula como os de tella atópanse moi rodados aínda que dous 
fragmentos de tégula conservan a pestana, unha delas bastante alta e outra ancha e 
moi baixa. Non obstante, non se observaron outro tipo de restos ou indicios que 
axuden a definir os elementos atopados. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS ----------- 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico. Este elemento presenta un Grado III de protección (non 
integral) establecendo unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 
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• Zona de Respeto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 
algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como plantexar 
as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e seguimento 
arqueolóxico das mesmas. Estas obras deberán alonxarse todo o posible do punto de aparición do achádego. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Posición do elemento (segundo o PXOM) marcada en azul celeste, Zona de Respecto grafado con liña vermella descontinua. 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista da zona do achádego dende o L. 

 
Vista da zona do achádego dende o N. 
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NOME / CÓDIGO CODESIÑOS 2 / ARQ-11 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005ACH2 / X-048 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO  

(1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.200 Y:4.720.320 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Achádego illado 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Paleolítico e indeterminado  

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO 

O achádego ubícase no val do río Umia, na vertente W da divisoria encaixada por dous 
dos regatos que verten as súas augas en dito río en dirección N-S. Concretamente 
sitúase na vertente que descende cara o primeiro regato, o segundo discorre 
encaixado na depresión meridiana 

ENTORNO VEXETAL Prado e cultivo 

DESCRICIÓN 

Achádego material documentado durante os traballos de seguimento e control 
arqueolóxico das obras de construción do Gasoducto no tramo Valga-Tui. 
Trátase dun conxunto de materiais composto por cinco fragmentos de tégula moi 
rodados e fragmentados e catro líticos entre os que destaca un bifaz sobre lasca de 
cuarcita con bordes laterais convexos e aresta lateral sinuosa con córtex na cara 
superior. Ademais destas pezas atopouse una lasca de segundo orde de cuarzo con 
talón e bulbo suprimidos e dúas lascas de cuarzo de orixe antrópico dubidoso. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS ----------- 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico, Este elemento presenta un Grado III de protección (non 
integral) establecendo unha zona de Respecto. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Zona de Respeto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 
algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. Estas obras deberán alonxarse todo o posible do punto de 
aparición do achádego. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento (segundo o PXOM) marcada en azul celeste, Zona de Respecto grafado con liña vermella descontinua. 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista da zona do achádego dende o N. 

 
Vista da zona do achádego dende o S. 
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NOME / CÓDIGO ACHADO DE CANLE DE TOUROS / ARQ-12 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005ACH3 / X-049 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:10.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527581 Y:4.716.825 

ALTITUDE 40 – 60 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Achádego illado 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Indeterminada 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Marxe dereita do tramo final do Val do río Umia 

ENTORNO VEXETAL Aproveitamento forestal e agrícola (piñeiros, eucaliptos, monte baixo, viñas ...)  

DESCRICIÓN 

Nos arredores do camiño onde se atopa a denominada “canle dos Mouros”, camiño 
de posible orixe romana, apareceu un muíño de man de datación descoñecida e 
rexistrado no museo de Pontevedra co nº 2062. Na mesma zona, ao inicio do camiño, 
preto do núcleo de Follente, localizouse outro muíño. Tamén foron localizados 
numerosos restos cerámicos de tipoloxía e cronoloxía diversa que provan a 
antigüidade do camiño. 
 
 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

O tramo máis occidental do camiño desapareceu pola construción da AP-9 
 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 3ª Condicións Específicas da Protección 
do Patrimonio Arqueolóxico, Este elemento presenta un Grado III de protección (non 
integral) establecendo unha zona de Respecto. 
 
 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

• Zona de Respeto: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; de executarse 
algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así como 
plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. Estas obras deberán alonxarse todo o posible do punto de 
aparición do achádego. 
 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento (segundo o PXOM) marcada en azul celeste, Zona de Respeto grafado con liña vermella descontinua, 

límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite do ámbito de estudo delimitado con liña amarela. 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista da zona do achádego dende o SW. 

 
Vista da zona do achádego dende o NL.. 

 

 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 65 

 

 

NOME / CÓDIGO SALVANTE / ARQ-13 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM GA36005ACH006 

TOPÓNIMO-LUGAR Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.770 Y:4.717.717 

ALTITUDE  
TIPOLOXÍA Achádego illado 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Indeterminado 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Ladeira de pendente suave 

ENTORNO VEXETAL Entorno agrícola (viñas) 

DESCRICIÓN Achádego illado, nun predio adicado a viñedos, dun fragmento de base de muíño 
navicular e dunha man de muíño de forma subcilíndrica, ambos de granito  

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS ---------- 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Este elemento non figura no Catálogo do PXOM de Caldas de Reis (2016) ao 
catalogarse por parte da DXPC en marzo de 2016, polo que será de aplicación o 
establecido na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que, no seu Artigo 38 establece 
un contorno de protección subsidiario de 200 m en derredor da posición do elemento, 
entendida esta coma protección integral. 
 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

 
 

• Protección Integral do elemento: recoméndase evitar calquera obra da ZRP neste ámbito de protección e 
no seu entorno inmediato. 

• Contorno de protección subsidiario: recoméndase minimizar as obras neste ámbito na medida do posible; 
de executarse algunha, debera valorarse o impacto sobre o elemento e os seus contornos de protección, así 
como plantexar as medidas correctoras correspondentes, que deberían contar a lo menos cun control e 
seguimento arqueolóxico das mesmas. 
 
 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 66 

 

 
Posición do elemento (segundo a DXPC) marcada en azul celeste, contorno de protección subsidiario grafado en amarelo 
semitransparente, límite da ZRP delimitado con liña púrpura, e límite do ámbito de estudo delimitado con liña amarela 

 
Mapa de sombreado do Plan Básico Autonómico coa posición do elemento grafada en vermello. 
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Vista da zona do achádego dende o S. 

 
Vista da zona do achádego dende o SW 
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NOME / CÓDIGO CASA REITORAL DE BEMIL / ART-1 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-017 

TOPÓNIMO-LUGAR A Lavandeira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.754 Y:4.718.522 

ALTITUDE 100 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Arquitectura Civil  

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna / Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terras de cultivo 

DESCRICIÓN 

Edificación de planta rectangular construída no último terzo do século XX reutilizando 
unha parte da plementería da reitoral anterior, datada no s XVIII De dúas alturas (B+I) 
e cuberta a catro augas, a casa utiliza cantería vista de boa calidade (opus quadratum) 
que alterna con entrepanos enfoscados e pintados 
A fachada principal, orientada ao E, sitúa no seu eixe unha escalinata exterior de 
acceso que dá paso a un vestíbulo aberto; sobre el, un miradoiro voado que sobresae 
en planta Disposición simétrica e paulada de ocos de acceso e iluminación ao longo 
das súas catro fachadas. 
A lumieira da xanela situada no piso alto (ángulo SW) da casa conta cunha inscrición 
do ano 1704 que podería proceder da antiga casa reitoral. 
Elementos singulares a ter en conta: hórreo, escalinata exterior, carpintarías de 
madeira tipoloxía do miradoiro, enfoscados pintados e finca singular. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, a casa está en claro estado de abandono e parcialmente cuberta por vexetación 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), establecendo un contorno de protección específico compartido co 
resto de elementos catalogados que conforman o conxunto parroquial. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento como do conxunto parroquial; en función da natureza destes posibles traballos, 
deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto parroquial delimitado con liña 

azul e límite da ZRP delimitado con liña púrpura. 

 
Vista da casa reitoral e máis do hórreo dende o S. 
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NOME / CÓDIGO IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE BEMIL / ART-2 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-018 

TOPÓNIMO-LUGAR A Lavandeira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X.528.834 Y:4.718.356 

ALTITUDE 100 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura relixiosa 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Medieval / Moderna 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terras de cultivo 

DESCRICIÓN 

Igrexa de estilo románico, do que conserva a ábsida semicircular do S XII, de gran 
pureza, con vans no pano central Os muros refeitos, conservan canecillos románicos, 
na parte dianteira, sobre unha sinxela porta de arco semicircular. O arco tapado, no 
interior do muro sur, parece ser o resto dunha antiga porta románica A capela da 
cabeceira comunica coa nave mediante un arco triunfal de ferradura A cubrición 
abovedada, que levanta sobre o comezo da nave con curiosos rosetóns, é moderna. 
Elementos singulares a ter en conta, destacan a carpintería de madeira, o adro e o 
muro de peche. 
Aínda que no catalogo do PXOM non consta mención algunha ao cemiterio, no PBA si 
que consta como elemento catalogado, polo que así se recolle na planimetría adxunta 
ao presente documento e constará coa correspondente ficha individualizada. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), establecendo así unha protección integral sobre o edificio e un 
contorno de protección específico compartido co resto de elementos catalogados que 
conforman o conxunto parroquial. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento como do conxunto parroquial; en función da natureza destes posibles traballos, 
deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto parroquial delimitado con liña azul e 

límite da ZRP delimitado con liña púrpura. 

 
Vista da Igrexa Parroquial dende o W. 
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NOME / CÓDIGO CAPELA DA VIRXE DO BO CONSELLO / ART-3 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-029 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.710 Y:4.720.614 

ALTITUDE 185 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura relixiosa 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna / Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Edificio de planta poligonal con cuberta a dúas augas que presenta paramentos de 
cantería de boa calidade (opus quadratum) Fachada simple e desornamentada 
rematada nun frontón triangular coroado por unha cruz latina sen figuración Nun 
lateral espadaña dun único oco rematada en altura por pináculos e cruz. 
0 muro de contención do sector SE ten un epígrafe pendente de transcrición que 
tamén goza de protección integral. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), establecendo así unha protección integral sobre o edificio e un 
contorno de protección específico compartido co outros elementos catalogados: dúas 
fontes e unha escola. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña 

azul 

 
Vista da Capela dende o N. 
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NOME / CÓDIGO ANTIGA ESCOLA DE PARADELA / ART-4 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-030 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.677 Y:4.720.652 

ALTITUDE 175 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura civil 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Edificio de planta rectangular dunha sola altura, piso terreo e cuberta a un par de 
augas Muros de cachotería reforzados nos eixes estruturais e no contorno dos ocos de 
acceso e iluminación por cantería Os paramentos aparecen perforados por xanelas 
(algunhas delas protexidas por tornachuvlas) e portas. 
Recentemente restaurada. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico compartido con 
outros elementos catalogados: dúas fontes e unha capela. 
 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento, como do conxunto do que forma parte; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña 

azul, outros elementos catalogados aparecen grafados en verde. 

 
Vista da Escola dende o S. 
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NOME / CÓDIGO CASA VIVENDA NO OUTEIRO 1 / ART-5 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-031 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.535 Y:4.718.178 

ALTITUDE 85 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura civil 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna / Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada ao L do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Edificio de planta poligonal, dúas alturas e cuberta a tres augas Muros de cantería 
irregular (opus vittatum) perforados con portas e bufardas no piso terreo; xanelas de 
catro batentes e portas no andar superior Conta cun patín desenvolvido apegado ao 
muro NW 
A casa conta cun portalón monumental (coroado por unha cruz florenzada flanqueada 
por pináculos), hórreo e un pombal que gozarán dun grao de protección integral. 
Elementos singulares a ter en conta: hórreo, carpinterías de madeira, patín, pombal, 
portalón monumental e muro de peche da parcela. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico delimitado pola 
totalidade da parcela que ocupa. 
Debemos sinalar que o planeamento indica especificamente que tanto o hórreo coma 
o pombal situados nesta mesma parecela, e polo tanto parte integrante do elemento, 
gozarán de protección integral (subsección 1ª) 
 
 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do mesmo; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña azul. 
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Vista do elemento dende o SW. 

 
Vista do elemento dende o NL 
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NOME / CÓDIGO CAPELA DE SAN LOURENZO / ART-6 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-032 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.335 Y:4.718.141 

ALTITUDE 80 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura relixiosa 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna 

EMPRAZAMIENTO-
REIEVO Zona achairada ao L do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Capela de planta rectangular protexida por unha cuberta a dúas augas Muros de 
cachotería reforzados por opus vittatum nos eixes estruturais da edificación Fachada 
simple e desornamentada coroada por unha espadaña dun único oco cuberta por 
capias e unha cruz no remate. 
Elementos singulares a ter en conta: adro e muro de peche. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), establecendo así unha protección integral sobre o edificio e un 
contorno de protección específico compartido co outros elementos catalogados: unha 
casa vivenda, un hórreo, unha fonte / lavadoiro e un espazo singular (carballeira). 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento como do conxunto do que forma parte; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña 

azul, outros elementos catalogados aparecen grafados en azul, verde e en ocre 

 
Vista do elemento dende o SW. 
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NOME / CÓDIGO CASA VIVENDA NO OUTEIRO 2 / ART-7 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-033 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.374 Y:4.718.167 

ALTITUDE 80 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura civil 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Indeterminado 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada ao L do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Casa grande de planta poligonal, dúas alturas e cuberta a un par de augas Levantada 
en cachotería reforzada por pezas de mellor factura situada nos eixes estruturais, a 
súa tipoloxía foi alterada nos últimos anos coincidindo cunha serie de reformas das 
que foi obxecto apertura de novas xanelas, redimensionamento de ocos existentes, 
instalación dun pórtico cuberto apoiado en esteos, etc.., 
Elementos singulares a ter en conta: portalón monumental, hórreo 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico compartido con 
outros elementos catalogados: unha capela, un hórreo, unha fonte / lavadoiro e un 
espazo singular (carballeira). 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento, como do conxunto do que forma parte; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña 

azul, outros elementos catalogados aparecen grafados en azul, verde e en ocre 

 
Vista do elemento dende o SW 
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NOME / CÓDIGO CASA DA CANLE / ART-8 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-154 

TOPÓNIMO-LUGAR As Silgadas 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.722 Y:4.717.311 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Arquitectura civil 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Edificio levantado de forma illada conformado por tres volumes apegados que 
presentan alturas disímiles O conxunto ten planta rectangular, dúas e tres alturas e 
cuberta a dúas e catro augas respectivamente Conserva a súa plementería orixinal 
(opus vittatum enfosada e pintada reforzada con cantería nos eixes estruturais), así 
como os ocos (portas e xanelas no piso terreo e portas de aire nos andares elevados 
gorecidas con balcón de forxa), todos eles dispostos ritmicamente  
Elementos singulares a ter en conta: portalón monumental (con adorno con gravado 
no que se distingue o ano 1651, enfoscados pintados carpintarías de madeira muro de 
peche da parcela 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación, en uso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico delimitado polo 
espazo da parcela onde se asenta. 
Debemos sinalar que, tanto o elemento como o contorno de protección do mesmo, 
atópanse integramente situados dentro da Zona de Respecto do elemento 
arqueolóxico “Xacemento das Silgadas – GA36005016 / X-016”, zona de aparición do 
Tesouro de Caldas. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do elemento delimitado con liña azul, o elemento 

Xacemento das Silgadas aparece situado cun punto negro e a súa zona de respecto grafada con liña vermella 
descontinua. O límite da ZRP gráfase en cor púrpura 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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Vista do portón de entrada do elemento dende o SL. 

 
Detalle do adorno do portón de entrada dende o SL 
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NOME / CÓDIGO MUÍÑO DE FOLLENTE / ETN-1 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-034 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.964 Y:4.717.765 

ALTITUDE 35 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de transformación (muíño hidráulico) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada cara o oeste do elemento e vexetación de ribeira cara o leste. 

DESCRICIÓN 

Muíño de canle que presenta planta rectangular e cuberta a dúas augas,  conta cunha 
única roda. Muros de cachotería reforzados nos ángulos con plementería de maior 
tamaño. Acceso por un dos alzados penáis, onde tamén sitúa un pousadoiro. O seu 
interior conserva en bo estado a maioría dos elementos estruturais (pé, moa...) así 
como os conformados con materiais perecedoiros (moega, erguedoiro). 
Este muíño nútrese de auga procedente do río Follente. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Presenta un bo estado, pouco alterado. Tras consultar a propietaria do muíño, 
confirmou que foi obxecto de restauración fai poucos anos   

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección xenérico delimitado por 50 
m en derredor do elemento, establecido na ficha do catálogo. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 87 

 

 

 
Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña verde, 

outros elementos catalogados aparecen grafados tamén en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO MUÍÑO DE CERQUEIRA / ETN-2 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM A-035 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.009 Y:4.718.180 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de transformación (muíño hidráulico) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Prados e vexetación de ribeira 

DESCRICIÓN 

Trátase dun muíño de canle que presenta planta rectangular e cuberta a unha auga 
que conta cunha única roda Muros de cachotería reforzados nos ángulos con 
plementería de maior tamaño. Acceso por un dos alzados costáis O seu interior 
conserva en relativo bo estado a maioría dos elementos estruturais (pé, moa ), se ben 
os contornados con materiais perecedoiros (moega, erguedoiro ) atópanse xa 
desaparecidos. 
Na ficha do elemento do PXOM, no apartado de observacións, recóllese que o 
elemento coñécese tamén cos NOME / CÓDIGOs de Retortelo e Agrela. Tras consultar 
a varios veciños da zona, estes informaron que realmente trátase de outros dous 
muíños augas arriba coñecidos como muíños de Retortelo e Agrela. Durante o traballo 
de campo localizouse o coñecido como de Retortelo, mentres que a mesta vexetación 
existente na ribeira impediu a localización do muíño da Agrela, aínda que é probable 
que estea desaparecido. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado practicamente ruinoso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección xenérico delimitado por 50 
m en derredor do elemento, establecido na ficha do catálogo. Este contorno de 
protección é compartido co elemento Pontella de Follente I-002, que atópase nas súas 
inmediacións.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña verde, 

outros elementos catalogados aparecen grafados tamén en verde. Con liña azul escuro refléxase o curso fluvial. 

 
Vista do elemento dende o NW 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 90 

 

 

NOME / CÓDIGO ADEGA EN FOLLENTE / ETN-3 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM -------------- 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.849 Y:4.717.744 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción adxectiva 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona Achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terras de cultivo 

DESCRICIÓN 

Trátase dun elemento non recollido no PXOM de Caldas de Reis pero que si consta 
nos visores do PBA e VAF, aínda que neles figura como Muíño en Follente. Durante a 
execución do traballo de campo comprobouse que non se trataba dun muíño e ao 
preguntar a varios veciños da zona confirmaron que se trataba dunha antiga adega. 
Estrutura realizada en cachotería de granito con cuberta a unha auga (coas tellas 
perdidas), presenta bufardas a modo de vans de ventilación, constaba a de dúas 
estancias aínda que hoxe a máis próxima ao camiño (metade NW) esta totalmente en 
estado ruinoso. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado ruinoso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas na Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia que, no seu Artigo 38, 
establece que os contornos de protección subsidiarios para os elementos do 
patrimonio etnolóxico e da arquitectura tradicional situados en solos de núcleo rural 
común virán definidos pola propia parcela ou espazo público onde se encontre o ben  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 91 

 

 

 
Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do elemento delimitado con liña verde claro, 

elementos catalogados no PXOM aparecen grafados  en verde máis escuro. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO PONTELLA DE FOLLENTE / ETN-4 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM I-002 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.008 Y:4.718.203 

ALTITUDE 50 m.sn.m. 
TIPOLOXÍA Construción do territorio (pontella) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Val do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Vexetación de ribeira 

DESCRICIÓN 
Pontella adintelada levantada en granito situada das proximidades do núcleo de 
Follente. A plataforma aparece realizada con laxas de granito e está sustentado por 
dúas cepas do mesmo material. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección xenérico delimitado por 50 
m en derredor do elemento, establecido na ficha do catálogo. Este contorno de 
protección é compartido co elemento Muíño de Cerqueira A-035, que atópase nas 
súas inmediacións.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña verde, 

outros elementos catalogados aparecen grafados tamén en verde. 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO CRUCEIRO DO CAMPOSANTO / ETN-5 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-010 

TOPÓNIMO-LUGAR A Lavandeira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.810 Y:4.718.565 

ALTITUDE 105 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Cruceiro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada (adro da Igrexa Parroquial) 

DESCRICIÓN 

“(...) Presenta por alicerce ata catro chanzos no que acouga unha base cúbica que ten 
como adobío un trenzado singular a xeito de corda nas arestas superiores, e que serve 
de apoio a unha columna que comeza sendo rectangular para despois voltarse 
oitavada e rematar como se iniciou. O capitel amosa na parte central de cada lado 
unha vieira, por estar antigamente situado á beira do Camiño Portugués cara a 
Santiago, afastada nas esquinas por espirais ou volutas, e unha ringleira inferior de 
follas, no que se finca unha cruz cilíndrica e lisa cos extremos dos brazos e testeiros 
potenzados, adobiados de fendas sinuosas e cun rosetón no centro. Presenta polo 
anverso un Cristo musculoso, de tres cravos, baixo NRI, exento, que amosa os brazos 
en ángulo, as mans pechadas e o nó do pano na súa banda dereita, sendo o pé deste 
mesmo lado o que cubre o esquerdo, mentres que polo reverso se pode apreciar 
unha Virxe de pé, cuberta cun mantelo e cos brazos cruzados sobre o peito Utiliza 
como pousadoiro unha cabeza de anxo 
(...) O epígrafe aparece gravado nun lugar realmente insólito, pois está no segundo 
chanzo e pola parte dianteira do cruceiro, sitio que se repite moi poucas veces en 
Galicia. Foi limpando coas mans os chanzos do cruceiro, todos cubertos de musgo e 
fiques, como dimos coa gravación nunha das pedras que compoñen os alicerces da 
obra. 
Non fomos quen de interpretar o texto, pois faltan letras e outras non se entenden 
por estar moi erosionadas, aparecendo todas unidas, pero o ano da súa feitura estaba 
moi claro. Trátase do 1725 Respecto do texto, cremos que pon LODAES IA0G U-
DELONAIS DN MANL JOMAOS Y PERAR AÑO DE 1725” 
Fdez de la Cigoña Núñez, E. Cruces, cruceiros e petos do concello de Caldas de Reis. 
Vigo: AGCE, (2007) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 
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FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), establecendo así unha protección integral sobre o edificio e un 
contorno de protección específico compartido co resto de elementos catalogados que 
conforman o conxunto parroquial. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento como do conxunto parroquial; en función da natureza destes posibles traballos, 
deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto parroquial delimitado con liña azul e 

límite da ZRP delimitado con liña púrpura. 
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Vista do elemento dende o SL. 

 
Vista do elemento dende o SW 
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NOME / CÓDIGO CEMITERIO DA IGREXA DE BEMIL / ETN-6 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM ---------- 

TOPÓNIMO-LUGAR A Lavandeira 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.834 Y:4.718.558 

ALTITUDE 100 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Cemiterio 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderna  

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Este elemento aparece recollido nos Visores (PBA / VAF) pero non aparece recollido 
no PXOM como tal, aínda que ao noso entender forma parte integral do conxunto 
Parroquial (Igrexa, Cruceiro, Casa Parroquial. 
Componse pola tumbas máis antigas situadas na marxe N do adro parroquial 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, en uso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

O elemento non está catalogado no PXOM de Caldas de Reis, (información de 
elemento catalogado obtida do PBA e VAF), aínda así entendemos que é parte 
integrante do conxunto parroquial, polo que debe ser de aplicación o contorno de 
protección establecido para este conxunto polo citado planeamento, ficando o 
elemento plenamente integrado e protexido. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento como do conxunto parroquial; en función da natureza destes posibles traballos, 
deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto parroquial delimitado con liña azul e límite 

da ZRP delimitado con liña púrpura. 
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Vista do elemento dende o N 

 
Vista do elemento dende o SW 
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NOME / CÓDIGO FONTE DE PARADELA 1 / ETN-7 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-019 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.690 Y:4.720.619 

ALTITUDE 160 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Fonte tradicional empotrada nun muro de contención. O manancial, dun único cano, 
aparece constituído por un edículo granítico de sección rectangular rematado en 
altura por un frontón triangular no que se gravou o emblema da FEJ e o ano da súa 
erección 1949. 
Atopase na outra beira da estrada que a separa do adro da Capela do Bo Consello – A-
029. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, en uso 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico compartido con 
outros elementos catalogados: unha escola, unha fonte e unha capela. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento, como do conxunto do que forma parte; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña azul 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO CRUCEIRO DE PARADELA / ETN-8 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-020 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.897 Y:4.720.428 

ALTITUDE 135 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Cruceiro 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada cara o oeste e prados cara o leste 

DESCRICIÓN 

(...) “Cruceiro que se alza "sobre dous chanzos de pedra, o primeiro soterrado, 
presentando unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas, adobiada cada 
unha das caras coa figura dun rombo. Varal mixto primeiro rectangular e despois 
cilíndrico que ten por riba un capitel, agora de cemento, con catro cabeciñas de anxo 
do mesmo material Soporta unha cruz rectangular coas arestas rebaixadas todo ó 
longo, enteiramente lisa, presentando por diante a figura dun Crucificado de tres 
cravos, moi pegado ó madeiro baixo carteleira de INRI Amosa a cabeza caída sobre o 
ombreiro dereito, as mans abertas, o nó do pano a súa banda dereita e o pé dereito 
cubrindo o esquerdo. Por detrás vese unha imaxe da Virxe María de pé coas mans 
unidas sobre o peito, como en oración e cuberta cun mantelo" (...) 
Fdez de la Cigoña Núñez, E. Cruces, cruceiros e petos do concello de Caldas de Reis. 
Vigo: AGCE, (2007). 
Durante a execución do traballo de campo detectouse que a cruz perdeu o seu brazo 
esquerdo. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Regular, a cruz perdeu o seu brazo esquerdo. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), establecendo así unha protección integral sobre o edificio e un 
contorno de protección xenérico de 50 m en derredor do elemento, tal e como se 
plasma na ficha do catálogo, este contorno é compartido co elemento Fonte e 
Lavadoiro en Paradela 4 – E-118. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 
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Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos seus valores 
patrimoniais; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas correctoras 
axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña verde, 

outros elementos catalogados aparecen grafados tamén en verde. 
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Vista do elemento dende o N. 

 
Vista de detalle da cruz dende o S. 
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NOME / CÓDIGO FONTE LAVADOIRO DO OUTEIRO / ETN-9 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-021 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.342 Y:4.718.132 

ALTITUDE 75 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada ao L do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Conxunto tradicional conformado por unha fonte e un lavadoiro, ambos unidos entre 
si. A fonte, dun único cano, aparece constituída por un edículo granítico de sección 
rectangular rematado en curva 
Á súa beira un pequeno vaso de planta rectangular descuberto que permite lavar 
roupa por un dos seus cairo lados. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, en uso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico compartido con 
outros elementos catalogados: unha capela, un hórreo, unha casa vivenda e un 
espazo singular (carballeira). 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto do elemento, como do conxunto do que forma parte; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en azul celeste, contorno de protección do conxunto de elementos delimitado con liña azul, 

outros elementos catalogados aparecen grafados en azul, verde e en ocre. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREOS EN PARADELA 1 E 2 / ETN-10 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-089 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

H1 X:527.592 
H2 X:527.604 

H1 Y:4.720.949 
H2 Y:4.720.957 

ALTITUDE 205 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Trátase de dous hórreos de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e dous claros 
que se levantan sobre tres cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado 
costal. Cuberta de lella plana e elementos decorativos coroando as capias. 
Durante a execución do traballo de campo comprobouse que o hórreo1 ten cuberto o 
espazo entre os pes por chapa e o hórreo 2 atópase en moi mal estado, solo conserva 
os apoios e a base. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS O hórreo 1 atópase en bo estado, mentres que o 2 está en estado ruinoso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición dos elementos marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados 

de similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 
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Vista do hórreo 1 dende o S. 

 
Vista do hórreo 2 dendeo o SL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 3 / ETN-11 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-090 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.614 Y:4.720.945 

ALTITUDE 205 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella curva 
e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 4 / ETN-12 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-091 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.622 Y:4.720.954 

ALTITUDE 205 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Graneiro de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e dous claros que se levanta sobre un 
celeiro de cachotería. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella curva e elementos 
decorativos coroando as capias (pináculo e cruz aparentemente perdida) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Vista do elemento dende o N. 

 

 
Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 5 / ETN-13 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-092 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.630 Y:4.720.969 

ALTITUDE 205 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella curva 
e elementos decorativos coreando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados 

de similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección 

 
Vista do elemento dende o SW. 
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NOME / CÓDIGO POMBAL EN PARADELA / ETN-14 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-093 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.565 Y:4.720.983 

ALTITUDE 210 m.s.n.m 
TIPOLOXÍA Construción de cría e habitación animal (pombal) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Pombal de planta cadrada con cuberta (hoxe desaparecida) a unha auga. Muros de 
peche de cachotería reforzados con cantería nos eixes estruturais. Porta de acceso 
frontal que permite acceder á dependencia que conten os nichos das aves. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado ruinoso ca cuberta perdida. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 6 / ETN-15 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-094 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.660 Y:4.720.961 

ALTITUDE 200 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella curva 
e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 7 / ETN-16 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-095 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.673 Y:4.720.995 

ALTITUDE 200 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertos por tornarratos. Accesos polos alzados do penal e costal. 
Cuberta de tella curva e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 8 / ETN-17 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-096 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.686 Y:4.721.033 

ALTITUDE 200 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella curva 
e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 9 / ETN-18 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-097 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.688 Y:4.721.051 

ALTITUDE 205 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e arborado de repoboación (piñeiros) 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesa. Accesos polos alzados costal e penal. Cuberta de 
tella curva e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, bastante alterado xa que os espazos pechados entre as cepas foron tapiados 
con materiais prefabricados (ladrillos)  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. O límite da ZRP aparece 
grafado en púrpura. 

 
Vista do elemento dende o S.L. 
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NOME / CÓDIGO FONTE LAVADOIRO EN PARADELA 1 / ETN-19 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-098 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.677 Y:4.721.003 

ALTITUDE 200 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Fonte-lavadoiro tradicional formado por un manancial de dobre cano incrustado nun 
muro de cantería de moi boa calidade. Á súa beira un lavadoiro descuberto de planta 
rectangular que permite lavar por dous dos seus lados. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, en uso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico, de 50 m en 
derredor do elemento, tal e como se establece na ficha do catálogo. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o S.L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 10 / ETN-20 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-099 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.727 Y:4.720.977 

ALTITUDE 190 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo NW e prados – cultivos polo SL 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e tres claros que se levanta 
sobre catro cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Carente de 
cuberta, tampouco conta con elementos decorativos coroando as capias. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado ruinoso, solo conserva a estrutura de pedra 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 129 

 

 

 
Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o SL.  
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 11 / ETN-21 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-100 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.651 Y:4.720.902 

ALTITUDE 200 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo NW e prados – cultivos polo SL 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e tres claros que se levanta 
sobre catro cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de 
tella curva e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o N. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 132 

 

 

NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 12 / ETN-22 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-101 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.911 Y:4.720.320 

ALTITUDE 120 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo NW e prados – cultivos polo  L – SL 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
pares de pés de granito cubertos con tornarratos. Acceso polo alzado penal. Cuberta 
de tella curva en orixe (hoxe mantén cuberta de uralita) e elementos decorativos 
coroando as capias ,dos que so se manteñen os basais. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, a cuberta está formada por uralita e os adornos da cuberta están 
parcialmente perdidos. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén, compartido co 
elemento Portalón Monumental en Paradela E-103.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 13 / ETN-23 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-102 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.889 Y:4.720.372 

ALTITUDE 135 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo W e prados – cultivos polo L 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e tres claros que se levanta 
sobre catro cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado costal, mediante 
escada metálica. Cuberta de tella curva orixinal (hoxe conformada con uralita) e 
ausencia de elementos decorativos coroando as capias. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, a cuberta orixinal está perdida, ao igual que os adornos que se intúen. O 
espazo en derredor do elemento esta conformado por varias construcións anexas. 
Accedese ao van do elemento por unha escada metálica anexada a súa estrutura. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o N 
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NOME / CÓDIGO PORTALÓN MONUMENTAL EN PARADELA / ETN-24 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-103 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.891 Y:4.720.322 

ALTITUDE 140 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Entrada monumental a vivenda 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Moderno / contemporáneo 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Portalón monumental conformado por un cerramento de cantería irregular (opus 
vittatum) encintado. Portas metálicas que substituíron ás orixinais de madeira. O 
conxunto coróase cunha cruz latina flanqueada por pináculos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Regular, a porta principal foi substituída por unha metálica.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén, compartido co hórreo E-101.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados de 

similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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NOME / CÓDIGO FONTE EN PARADELA 2 / ETN-25 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-104 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.882 Y:4.720.292 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada cara o N e cultivos cara o S 

DESCRICIÓN 
Fonte tradicional con mina e pousadoiro situada na marxe do camiño que leva ao 
núcleo do Quinleiro. O manancial, de tipoloxía cuberta, localízase no interior dun 
muro de contención de cachotería 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Regular, moi afectada pola vexetación circundante.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico de 50 m en 
derredor do elemento, tal e como se recolle na súa ficha do Catálogo. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos 

catalogados de similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 14 / ETN-26 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-105 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.830 Y:4.720.368 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo L e prados – cultivos polo W – NW 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 

cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella curva 
e elementos decorativos coroando as capias (cruz e pináculo) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde, outros elementos catalogados 

de similar natureza aparecen grafados en verde xunto cos seus respectivos contornos de protección. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HORREO DE PARADELA 15 / ETN-27 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-106 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.717 Y:4.720.268 

ALTITUDE 160 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona levemente urbanizada conformada principalmente por prados e cultivos. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e dous claros que se levanta 
sobre tres cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de 
tella curva e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e cruz) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, aínda que os claros foron pechados con materiais prefabricados (ladrillos). 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 16 / ETN-28 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-107 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.518 Y:4.720.580 

ALTITUDE 180 m.s.n.m. 

TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona levemente urbanizada conformada principalmente por prados e cultivos. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e dous claros que se levanta 
sobre tres pares de pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado penal. 
Cuberta de tella plana e ausencia de elementos decorativos coroando as capias. Case 
non conserva partes orixinais. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, xa que os claros foron pechados con materiais prefabricados (ladrillos) e 
perdeu os adornos da cuberta. Case non conserva partes orixinais. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos arquitectónicos 

próximos grafados en azul. 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 17 / ETN-29 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-108 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.771 Y:4.720.720 

ALTITUDE 170 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e arborado de repoboación (piñeiros) polo norte. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo alzado penal. Cuberta 
de tella curva e ausencia de elementos decorativos coroando as capias. 
O hórreo atópase situado nunha parcela bastante grande con un valado de peche en 
derredor que impediu unha observación máis detallada do elemento. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, aínda que perdeu os adornos da cuberta 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos arquitectónicos 

próximos grafados en azul e elementos etnográficos próximos grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o SW. 
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NOME / CÓDIGO FONTE LAVADOIRO EN PARADELA 2 / ETN-30 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-109 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.773 Y:4.720.662 

ALTITUDE 155 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Fonte-lavadoiro tradicional formada por un manancial de mina delimitado por un 
muro de cantería de moi boa calidade. A súa beira un lavadoiro descuberto de planta 
rectangular que permite lavar por dous dos seus lados. 
 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, con poucas alteracións 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico, compartido con 
outros elementos arquitectónicos e etnográficos como son: unha capela, unha antiga 
escola e unha fonte. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais tanto elemento como do conxunto ao que pertence; en función da natureza destes posibles 
traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección compartido grafado con liña azul. Elementos 

arquitectónicos próximos grafados en azul e elementos etnográficos próximos grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 18 / ETN-31 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-110 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.828 Y:4.720.710 

ALTITUDE 160 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e prados - hortas polo norte. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo alzado costal. Cuberta 
de tella curva en orixe (hoxe cuberta de uralita) e elementos decorativos coroando as 
capias (cruz e pináculo). 
O hórreo atópase situado nunha parcela pechada por un gran valado en derredor, o 
que impediu unha observación máis detallada do elemento. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, aínda que as tellas da cuberta perdéronse. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 19 / ETN-32 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-111 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.835 Y:4.720.640 

ALTITUDE 150 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e madeira) e tres claros que se levanta sobre catro 
cepas de granito cubertas por mesas. Acceso polo alzado penal. Cuberta orixinal de 
tella curva (hoxe cuberta de uralita) e elementos decorativos coroando as capias (cruz 
e pináculo). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Bo, aínda que as tellas da cuberta perdéronse e ten unha canastra de baloncesto na 
porta de acceso a cámara. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO CONXUNTO DE HÓRREOS EN PARADELA / ETN-33 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-112 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

Hórreo N X:527.905 
Hórreo S X:527.902 

Hórreo N Y:4.720.647 
Hórreo S Y:4.720.641 

ALTITUDE 150 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estruturas de almacenamento (hórreos) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e prados – hortas polo N. 

DESCRICIÓN 

Conxunto de hórreos de tipoloxía mixta (pedra e madeira en orixe) e dous e tres 
claros que se levantan sobre cepas de granito cubertas por mesas. Accesos polo 
alzado penal. Cuberta orixinal de tella curva e elementos decorativos coroando as 
capias (cruz e pináculo en ámbolos dous casos). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterados. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición dos elementos marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Posición dos elementos dende o NL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 20 / ETN-34 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-113 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.914 Y:4.720.667 

ALTITUDE 150 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estruturas de almacenamento (hórreos) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e prados – hortas polo N. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira en orixe) e dous claros que se 
levanta sobre tres cepas de granito cubertas por unha mesa. Acceso polo alzado 
penal. Cuberta orixinal de tella curva (hoxe cuberta de uralita) e elementos 
decorativos coroando as capias (cruz e pináculo). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Bo, aínda que a cuberta está carente de tellas e o espazo entre os apoios esta 
parcialmente cuberto por unha chapa. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO FONTE LAVADOIRO EN PARADELA 3 / ETN-35 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-114 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.884 Y:4.720.574 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Fonte-lavadoiro tradicional formada por un manancial de cano incrustado nun muro 
de cantería de moi boa calidade. Á súa beira un lavadoiro descuberto de planta 
rectangular que permite lavar por tres dos seus lados 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico, de 50 m en 
derredor do elemento, tal e como se establece na ficha do catálogo. Dentro deste 
contorno sitúanse varios elementos etnográficos (4 hórreos) que no presente 
documento grafaranse cos seus propios contornos de protección. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 21 / ETN-36 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-114 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.881 Y:4.720.561 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estruturas de almacenamento (hórreos) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e prados. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e dous claros que se levanta 
sobre tres cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta 
orixinal de tella curva e elementos decorativos coreando as capias (cruz e pináculo). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 22 / ETN-37 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-116 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.835 Y:4.720.569 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e prados. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de pedra con doelas do mesmo material e cámara de tres claros que se 
levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta orixinal de granito e ausencia de elementos decorativos 
coroando as capias. 
O hórreo atópase situado nunha parcela pechada por un gran valado en derredor, o 
que impediu unha observación máis detallada do elemento. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 23 / ETN-38 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-117 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.854 Y: 4.720.547 

ALTITUDE 145 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e prados. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira en orixe) e cámara de dous 
claros que se levanta sobre tres cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella plana e elementos decorativos coroando as capias (cruz 
e pináculo) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO FONTE LAVADOIRO EN PARADELA 4 / ETN-39 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-118 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.849 Y:4.720.463 

ALTITUDE 140 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Terreos de cultivo 

DESCRICIÓN 

Fonte-lavadoiro tradicional formada por un manancial de cano que se insire nun 
edículo de cantería de boa calidade. Á súa beira un lavadoiro, cuberto recentemente 
(tellado a catro augas de tella curva entramado de madeira e columnas de granito), de 
planta rectangular que permite lavar por dous dos seus lados. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico, de 50 m en 
derredor do elemento, tal e como se establece na ficha do catálogo. Trátase dun 
contorno de protección compartido co elemento Cruceiro de Paradela E-020. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN PARADELA 24 / ETN-40 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-267 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.854 Y:4.720.530 

ALTITUDE 140 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e, orixinalmente, doelas de madeira) con cámara de 
tres claros que se levanta sobre cepas granito cubertas por mesa. Acceso no alzado 
penal. Cuberta de tella plana (hoxe cuberta de uralita) e elementos decorativos 
coroando as capias (cruz e pináculo). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado a pesar da perda das tellas 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 1 / ETN-41 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-119 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.868 Y:4.717.289 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terreos de cultivo. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira en orixe, hoxe cerradas con 
ladrillo) e cámara de tres claros que se levanta sobre tres cepas de granito cubertas 
por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella plana e ausencia de elementos 
decorativos coroando as capias. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado a pesar do pechamento dos claros con ladrillo.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 2 / ETN-42 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-120 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.868 Y:4.717.315 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terreos de cultivo. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro cepas de granito cubertas por mesa. Acceso polo alzado penal. 
Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos coreando as capias. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 173 

 

 

 
Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 3 / ETN-43 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-121 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.854 Y:4.717.413 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terreos de cultivo. 

DESCRICIÓN 

Segundo a ficha do PXOM do elemento trátase dun hórreo de tipoloxía mixta (pedra 
con doelas de madeira) e cámara de tres claros que se levanta sobre catro pares de 
pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella plana e 
ausencia de elementos decorativos coroando as capias. 
Durante o traballo de campo comprobouse que o hórreo atopase desaparecido; 
preguntouse a unha veciña da zona que confirmou que caera fai anos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Desaparecido. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición previa do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos 

próximos grafados en verde. 

 
Antiga posición do elemento desaparecido dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO FONTE EN FOLLENTE / ETN-44 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-122 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.793 Y:4.717.599 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Fonte tradicional dun único cano situada na marxe do rueiro da aldea. O manancial, 
de tipoloxía descuberta, localízase no interior dun muro de contención de cachotería 
e aparece decorado cun edículo semicircular. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico, de 50 m en 
derredor do elemento, tal e como se establece na ficha do catálogo. Trátase dun 
contorno de protección coincidente na súa marxe SW coa Zona de Respecto do 
Xacemento Castro de Follente: GA36005012 / X-012. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Zona de Respecto do Xacemento 

Castro de Follente: GA36005012 / X-012, grafado con liña vermella descontinua. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 4 / ETN-45 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-123 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.760 Y:4.717.727 

ALTITUDE 55 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada, terreos de cultivo e prados. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado 
penal. Cuberta de tella plana e ausencia de elementos decorativos coroando as capias 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 5 / ETN-46 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-124 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.772 Y:4.717.947 

ALTITUDE 60 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada cara o sur e arborado de repoboación (piñeiros) cara o norte. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos coroando as 
capias. Construído no ano 1933, segundo consta nunha inscrición sita nun dos alzados 
penais 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos 

próximos grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 6 / ETN-47 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-125 

TOPÓNIMO-LUGAR  
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.797 Y:4.717.904 

ALTITUDE 55 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 
Piorno de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado 
costal. Cuberta de granito e ausencia de elementos decorativos coreando as capias. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 7 / ETN-48 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-126 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.785 Y:4.717.978 

ALTITUDE 60 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e arborado de repoboación (piñeiros) polo norte.. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por mesa Acceso polo alzado 
penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 
A finca onde se sitúa o hórreo esta pechada por gran muro de bloques que non 
permite facer unha mellor aproximación ao elemento. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W, a posición do hórreo marcada con frecha vermella.  
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 8 / ETN-49 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-127 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.888 Y:4.717.751 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de cepas de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado 
penal. Cuberta de tella curva e elementos decorativos coroando as capias (cruz e 
pináculo). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcado en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO Y PORTALÓN MOMUMENTAL EN FOLLENTE / ETN-50 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-127 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

Hórreo X:527.858 
Portalón X:527.863 

Hórreo Y:4.717.840 
Portalón Y:4.717.845 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) e estrutura de peche (portalón) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur e prados polo norte. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de cepas de granito cubertos por mesa. Acceso polo 
alzado. penal Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 
Na lumieira do portalón monumental que dá acceso ao predio no que se levanta o 
piorno lemos "ANO DE 1892". 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección un contorno de protección 
específico que se cingue ao perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición dos elementos marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista dos elementos, portalón dende o L e Hórreo dende o SL.  
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 9 / ETN-51 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-129 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.897 Y:4.717.871 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo sur, prados e terras de cultivo polo norte. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella plana e ausencia elementos decorativos. 
O hórreo atopase nunha finca pechada rodeada de predios tamén pechados polo que 
non se puido realizar unha mellor aproximación ao mesmo.  

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W, a posición do hórreo marcada con frecha vermella.  
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 10 / ETN-52 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-130 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.773 Y:4.717.689 

ALTITUDE 55 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada polo NW e terras de cultivo polo L. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado 
costal. Cuberta de tella plana e elementos decorativos coroando as capias (pináculo e 
cruz). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 11 / ETN-53 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-131 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.828 Y:4.717.669 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Terras de cultivo e prados. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por tomarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 12 / ETN-54 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-132 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.946 Y:4.717.621 

ALTITUDE 35 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada, terras de cultivo e prados. 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por mesa. Acceso polo alzado 
costal. Cuberta orixinal de tella curva (hoxe uralita) e ausencia de elementos 
decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 13 / ETN-55 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-133 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.904 Y:4.717.421 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terras de cultivo. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Regular, o espazo entre os apoios (pés de granito cubertos por tornarratos) foi 
tapiado con ladrillo formando un novo espazo a modo de celeiro. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO PONTE TRADICIONAL EN FOLLENTE / ETN-56 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-134 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.032 Y:4.717.374 

ALTITUDE 30 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción do territorio (ponte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Chaira en derredor do río de Follente 

ENTORNO VEXETAL Vexetación de ribeira e terras de cultivo 

DESCRICIÓN 
Pontella de rasante chan duns 2 m de anchura apoiada sobre un par de cepas. Piso 
formado por pezas de cantería de boa calídade perfectamente labradas e escuadradas 
(3 espazos conformados por cinco laxas cada un). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, sen alteracións 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  xenérico de 100 m en 
derredor do elemento, tal e como se recolle na ficha de catálogo do elemento..  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista da plataforma dende o SW, vista lateral dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN FOLLENTE 14 / ETN-57 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-135 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.895 Y:4.717.378 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada nas inmediacións do río Follente 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada e terras de cultivo. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Malo, os espazos entre os apoios (pés de granito cubertos por tornarratos) foron 
tapiados con ladrillo creando un novo espazo a modo de celeiro e a tella está 
comezando a perderse.  

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 1 / ETN-58 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-136 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.403 Y:4.718.012 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada. 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, sen alteracións 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. Debemos sinalar que tanto o elemento coma o 
seu contorno de protección quedan englobados case por completo no contorno de 
protección xenérico do elemento Fonte en O Outeiro E-146  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 2 / ETN-59 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-137 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.184 Y:4.718.037 

ALTITUDE 55 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada. 

ENTORNO VEXETAL Zona levemente urbanizada con terras de cultivo e prados. 

DESCRICIÓN 

Na ficha do PXOM do hórreo defínese como de tipoloxía mixta (pedra con doelas de 
madeira) e cámara de dous claros que se levanta sobre tres pares de pés de granito 
cubertos por tornarratos. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella plana e ausencia 
de elementos decorativos. 
Durante o traballo de campo comprobouse que do hórreo so quedan os apoios cos 
tornarratos e a base de granito. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, tanto as doelas coma a cuberta a tópanse en moi mal estado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 3 / ETN-60 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-138 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.204 Y:4.718.016 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada. 

ENTORNO VEXETAL Zona levemente urbanizada con terras de cultivo e prados. 

DESCRICIÓN 

Na ficha do PXOM do hórreo defínese como de tipoloxía mixta (pedra con doelas de 
madeira) e cámara de dous claros que se levanta sobre tres pares de pés de granito 
cubertos por tornarratos. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella curva e ausencia 
de elementos decorativos. 
Durante o traballo de campo comprobouse que do hórreo so quedan os apoios e a 
estrutura de granito, coas doelas caídas e a cuberta perdida. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 4 / ETN-61 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-139 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.319 Y:4.718.048 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 
Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de dous claros que 
se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado penal. Cuberta de tella curva e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 5 / ETN-62 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-140 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.309 Y:4.718.069 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo realizado integramente en granito con cámara de dous claros que se levanta 
sobre dous pares de pés de granito cubertos por tornarratos Acceso polo alzado costal 
Cuberta de tella plana e elementos decorativos coroando as capias (cruz con 
pequenos pináculos nas extremas da cuberta). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Malo, o elemento parece movido ou alterada a súa posición orixinal, xa que atópase 
anexado a vivenda (ao soportal da entrada do primeiro piso); os pes non parecen os 
orixinais, son extremadamente altos en comparación con outros elementos similares 
da contorna. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento e detalle dos apoios dende o L. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 6 / ETN-63 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-141 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outerio 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.478 Y:4.718.203 

ALTITUDE 80 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira) e cámara de tres claros que 
se levanta sobre catro pares de pés de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo 
alzado costal. Cuberta de tella curva e elementos decorativos coroando as capias (cruz 
e pináculo).  
O elemento atópase situado nunha finca pechada polo que non se puido realizar unha 
mellor aproximación ao mesmo. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos arquitectónicos 

próximos grafados en azul. 

 
Vista do elemento dende o NL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 7 / ETN-64 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-142 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.344 Y:4.718.187 

ALTITUDE 80 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira orixinalmente) e cámara de 
un único claro que se levanta sobre dous pares de pés de granito cubertos por 
tornarratos. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella plana e carente de elementos 
decorativos coroando as capias. 
O elemento atópase situado nunha finca pechada e rodeado de edificacións polo que 
non se puido realizar unha mellor aproximación ao mesmo. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, pouco alterado 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico compartido con 
outros elementos catalogados, arquitectónicos, etnográficos e espazos singulares: 
unha capela, unha casa vivenda, unha fonte e unha carballeira. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos arquitectónicos 

próximos grafados en azul., etnográficos en verde e espazos singulares en ocre. 

 
Vista do elemento dende o S, marcado con frecha vermella. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 218 

 

 

NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 8 / ETN-65 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-143 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.354 Y:4.718.065 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira orixinalmente, hoxe pechadas 
con ladrillo) e cámara de dous claros que se levanta sobre tres pares de pés de granito 
cubertos por tornarratos, aínda que parte deles atópanse integrados no muro de 
peche de pedra pegado ao elemento. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella 
plana e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Malo, ademais do peche con ladrillo das doelas, o elemento atopase encastrado entre 
a vivenda e unha estrutura realizada con bloques de formigón. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o W. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREOS EN O OUTEIRO 9 / ETN-66 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-144 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

HORREO S X:528.339 
HORREO N X:528.339 

HORREO S Y:4.718.088 
HORREO N Y:4.718.095 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estruturas de almacenamento (hórreos) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Dous hórreos de similares características sitos na mesma parcela, de tipoloxía mixta 
(pedra con doelas de madeira orixinalmente, hoxe pechadas con ladrillo) e cámara de 
dous claros que se levanta sobre tres pares de pés de granito cubertos por 
tornarratos. Acceso polo alzado costal. Cuberta de tella curva e plana 
respectivamente. Ausencia de elementos decorativos orixinais no hórreo situado máis 
ao sur, mentres que o situado ao norte presenta pináculo e cruz sobre a cuberta. O 
hórreo situado ao sur ten pechado con ladrillo o espazo entre catro dos seus pes, 
formando así un espazo a modo de celeiro. Ambos elementos sitúanse sobre o muro 
de peche da parcela na que se sitúan. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

O hórreo situado máis ao sur presenta un estado regular, tanto polo peche das doelas 
como polo peche dos pes de apoio. O hórreo situado máis ao norte presenta un bo 
estado de conservación. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Estes elementos presentan un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que os contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección dos elementos; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais dos elementos e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición dos elementos marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista dos elementos dende o SW. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 10 / ETN-67 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-145 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.351 Y:4.718.053 

ALTITUDE 70 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra con doelas de madeira, en orixe, hoxe parte delas 
pechadas con ladrillo) e cámara de dous claros que se levanta sobre tres pares de pés 
de granito cubertos por tornarratos. Acceso polo alzado penal. Cuberta de tella plana 
e ausencia de elementos decorativos. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS 

Bo, con poucas alteracións máis alá do peche do espazo de parte das doelas con 
ladrillo. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento mantén un grao de protección estrutural. 
(subsección 2ª), presentando un contorno de protección específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que os contén. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO FONTE EN O OUTEIRO / ETN-68 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-146 

TOPÓNIMO-LUGAR  
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.405 Y:4.718.036 

ALTITUDE 65 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de equipamento (fonte) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

"EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 1918" Este epígrafe figura no frontis da fonte deste 
conxunto etnográfico. 
Formada por un manancial de cano que se insire nun edículo de cantería de boa 
calidade. Á súa beira un lavadoiro descuberto de planta rectangular que permite lavar 
por un dos seus lados 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Pouco alterado aínda que afectado pola vexetación circundante 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección xenérico, segundo a súa ficha 
de catálogo, de 50 m en derredor do elemento, englobando, case na súa totalidade,  
ao elemento Hórreo en O Outeiro 1 – E136, e o seu contorno de protección.. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento, de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento; en función da natureza destes posibles traballos, deberán contemplarse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o SL. 
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NOME / CÓDIGO HÓRREO EN O OUTEIRO 11 / ETN-69 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM E-471 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.519 Y:4.718.298 

ALTITUDE 100 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Estrutura de almacenamento (hórreo) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Media ladeira. 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada, terreos de cultivo e arborado de repoboación (eucalipto) 

DESCRICIÓN 

Hórreo de tipoloxía mixta (pedra e doelas de madeira) con cámara de catro claros que 
se levanta sobre pés cubertos de tornarratos cilíndricos. Acceso por un dos alzados 
penais. Cuberta de tella curva e elementos decorativos canónicos coroando as capias 
(cruz e pináculo) 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Bo, con poucas alteracións. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento mantén un grao de protección integral. 
(subsección 1ª), presentando un contorno de protección  específico que se cingue ao 
perímetro da parcela que o contén.  

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO MUÍÑO DE RETORTELO / ETN-70 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM ------------ 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.964,9 X:4.718.374,3 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de transformación (muíño hidráulico) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Vexetación de ribeira 

DESCRICIÓN 

Muíño inédito, de tipoloxía de cubo que presenta planta rectangular (4x5 m aprox.) e 
cuberta a unha auga, hoxe perdida, e que conta cunha única roda. Muros de 
cachotería reforzados nos ángulos con plementería de maior tamaño. Acceso por un 
dos alzados costáis O seu interior non conserva os elementos estruturais (pé, moa). 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado ruinoso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Ao tratarse dun elemento inédito é de aplicación o disposto na Lei 5/2016 do 
Patrimonio Cultural de Galicia que, no seu Artigo 38 establece un contorno de 
protección subsidiario de 20 m para os elementos singulares do patrimonio 
etnolóxico como hórreos, cruceiros e petos de ánimas, alvarizas, pesqueiras, 
pesqueiras, muíños, foxos de lobo ou chozos. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o SW. 
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Vista do elemento dende o SL. 

 
Vista do cubo do muíño dende o N.W.. 

 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 231 

 

 

NOME / CÓDIGO REPRESA NO REGO DE FOLLENTE / ETN-71 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM ------------ 

TOPÓNIMO-LUGAR Follente 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.949,7 X:4.718.509,2 

ALTITUDE 45 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de transformación (represa) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Zona achairada 

ENTORNO VEXETAL Vexetación de ribeira 

DESCRICIÓN 

Represa no rego de Follente que ao mesmo tempo servía de zona de cruce polo rego. 
Realizado en cachotería de granito, de tamaño medio e grande aínda mantén o van 
que servía para regularizar o paso da auga mediante comporta.  
Probablemente servía de servizo para os muíños de Retortelo e Cerqueira que se 
atopan augas abaixo e foron localizados no presente estudio 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Malo, en estado ruinoso. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Ao tratarse dun elemento inédito é de aplicación o disposto na Lei 5/2016 do 
Patrimonio Cultural de Galicia que, no seu Artigo 38 establece un contorno de 
protección subsidiario de 20 m para os elementos singulares do patrimonio 
etnolóxico como hórreos, cruceiros e petos de ánimas, alvarizas, pesqueiras, 
pesqueiras, muíños, foxos de lobo ou chozos.   

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde. Elementos etnográficos próximos 

grafados en verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 233 

 

 
Vista do elemento dende o W. 

 
Detalle do van da comporta dende o W. 

 

 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 234 

 

 

NOME / CÓDIGO MUÍÑO EN PARADELA / ETN-72 

CÓDIGO DE 
PATRIMONIO / PXOM ------------ 

TOPÓNIMO-LUGAR Paradela 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 
COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:527.684,9 X:4.719.732,1 

ALTITUDE 100 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Construción de transformación (muíño hidráulico) 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Contemporánea 

EMPRAZAMIENTO-
RELEVO Parte baixa de ladeira, nas inmediacións do rego da Pedra Torta. 

ENTORNO VEXETAL Vexetación de ribeira, monte baixo e  arborado de repoboación e autóctono. 

DESCRICIÓN 

Muíño inédito, de tipoloxía de canle (feita en terra, hoxe practicamente perdida) que 
desemboca nun amplo cubo. Presenta planta rectangular (4x4 m .aprox) e cuberta a 
dúas augas, con tella do país. Está realizado en sillería de granito. Acceso por un dos 
laterais mediante porta metálica, como único van. Non se puido comprobar o interior 
ao atoparse pechado. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIÓNS Presenta un bo estado de conservación 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

Ao tratarse dun elemento inédito é de aplicación o disposto na Lei 5/2016 do 
Patrimonio Cultural de Galicia que, no seu Artigo 38 establece un contorno de 
protección subsidiario de 20 m para os elementos singulares do patrimonio 
etnolóxico como hórreos, cruceiros e petos de ánimas, alvarizas, pesqueiras, 
pesqueiras, muíños, foxos de lobo ou chozos.   

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos, relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do elemento; de ser 
indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non afecten aos valores 
patrimoniais do elemento e, en función da natureza destes posibles traballos, contemplaranse medidas 
correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Posición do elemento marcada en vermello, contorno de protección grafado con liña verde.  

 
Vista do elemento dende o NL. 
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Vista do cubo dende o SW. 

 
Detalle da canle e o cubo dende o NW. 
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NOME / CÓDIGO CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS / VC-1- 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM S-013 / S-014 / S-015 

TOPÓNIMO-LUGAR A Lavandeira (Zona do Camiño que discorre dentro do ámbito de estudo) 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) 

Pto. máis ao N do ámbito de estudo 
X:529.204 

Pto. máis ao S do ámbito de estudo 
X:529.129 

Pto. máis ao N do ámbito de estudo 
Y:4.718.840 

Pto. máis ao S do ámbito de estudo 
Y:4.718.343 

ALTITUDE 50 m.s.n.m. na zona do Camiño que discorre dentro do ámbito de estudo 
TIPOLOXÍA Ruta Histórica 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Medieval 

EMPRAZAMENTO-
RELEVO 

Media ladeira que discorre cara o río Bendaña (Zona do Camiño que discorre dentro 
do ámbito de estudo) 

ENTORNO VEXETAL Arborado de repoboación (eucalipto) na zona do Camiño que discorre dentro do 
ámbito de estudo 

DESCRICIÓN 

O Camiño entra en Caldas de Reis desde o concello de Portas polo S, á altura do 
núcleo de Valxordo, seguindo en dirección N en paralelo á N-550 en dirección Tivo e O 
Pazo para chegar logo á vila de Caldas, atravesando o rio Umia, rúa Real e Ponte 
Bermaña. Prosegue en dirección N ao longo da Depresión Meridiana, pasando a veira 
do núcleo da Lavandeira e transitando a beira do río Bermaña en dirección Carracedo. 
Dende a igrexa parroquial de Carracedo o Camiño desviase en dirección NE en 
dirección a As Cortiñas, O Gorgullón e Casalderrique, onde abandona Caldas para se 
introducirse no concello de Valga. 
No caso que nos ocupa o Camiño de Santiago discorre ao longo de 515 m polo ámbito 
de estudo, 200 m en derredor da ZRP, sen chegar a inxerir na mesma, nin o trazado 
nin os seus contornos de protección legais 
Nos planos de ordenación municipal de Caldas recóllese o trazado exposto ao público 
por "Acordo da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo do I6 de decembro do 1997 (DOG do 7 de xaneiro de 1998), sendo o mesmo 
que se expón na planimetría do presente documento, ao igual que os seus contornos 
de protección legais. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIONES Sen alteración significativas. 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. O Camiño de Santiago Portugués presenta un grao de 
protección ambiental. (subsección 3ª). Nos puntos 3 e 4 do artigo 8.5.29 desta 
Normativa establécese o seguinte: 
3.O ámbito do camiño estará integrado, ademais de pola propia sección da ruta, polos 
espazos libres públicos e privados existentes a ambos os lados do camiño, polas 
construcións tradicionais e o parcelario que existe a ambos lados da traza. 
4.Co fin de salvagardar o Camiño, en canto Ben de Interese Cultural, sobre a traza 
definitiva do mesmo, estableceranse dúas zonas laterais de protección de tres (3) 
metros (Artigo 6.1 da Lei 3/1996) de anchura, así como unha zona de protección do 
contorno, composta por dúas franxas de trinta (30) metros de ancho, contados a 
partir dos limites exteriores del, na que o uso do solo quedará sometido á 
autorización da Consellería de Cultura, logo de informe preceptivo do Comité Asesor 
do Camiño de Santiago (Artigo 16.1 da Lei 3/1996). En tanto non se aprobe o plan 
especial de protección e promoción previsto na presente lei, nas zonas laterais de 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 238 

 

protección e nas de protección do contorno non se permitirán novas aliñacións, 
aumentos de edificabilidade, parcelamentos nin agregacións. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Tal e como se citaba no apartado de descrición da presente ficha, nin o trazado do Camiño nin os seus contornos 
de protección discorren pola zona estimada para os traballos da ZRP, calquera variación a este respecto que 
afectase ao elemento ou aos contornos de protección legais, deberá estar ao recollido na citada normativa, 
contando coa valoración do impacto xerado sobre o elemento, coas medidas correctoras consecuentes e co 
permiso do organismo competente. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 

 
Tramo do Camiño que inxire no ámbito de estudo: trazado do Camiño grafado con liña ocre descontinua, contorno de 

protección do Camiño (30m) grafado en amarelo semitransparente, límite do ámbito de estudo grafado con liña amarela, 
límite da ZRP grafado en púrpura, elementos arquitectónicos e etnográficos próximos grafados en azul e verde. 
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Vista do Camiño, no punto máis ao S do ámbito de estudo, P.K 43+480, dende o S. 

 
Vista do Camiño, punto intermedio no ámbito de estudo, P.K 43+250, dende o S. 
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Vista do Camiño, punto intermedio no ámbito de estudo, P.K 43+050, dende o S. 

 
Vista do Camiño, no punto máis ao N do ámbito de estudo, P.K 42+820, dende o S. 
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NOME / CÓDIGO CARBALLEIRA DE BEMIL / EP-1 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM S-03 

TOPÓNIMO-LUGAR Bemil 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.818 Y:4.718.597 

ALTITUDE 95 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Carballeira 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL --------- 

EMPRAZAMENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Carballos, zona urbanizada e conxunto parroquial 

DESCRICIÓN 

A Carballeira de Bemil é un dos principais espazos naturais de maior valor ambiental 
deste núcleo tradicional. Situada ao NW do templo parroquial, está conformada por 
un destacado número de carballos (Querqus robur) de grande tamaño e elevada 
significación cultural. 
Forma parte integral do conxunto parroquial conformado ademais por igrexa, 
cruceiro, cemiterio, reitoral. 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIONES Bo 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección especifico compartido co 
resto de elementos do conxunto parroquial: igrexa, cruceiro, cemiterio, reitoral .. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do conxunto 
parroquial, de ser indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non 
afecten aos valores patrimoniais do elemento e, por extensión, do conxunto; en función da natureza destes 
posibles traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Carballeira grafada en ocre e remarcada en azul celeste, contorno de protección do conxunto grafado con liña azul, 

elementos arquitectónicos do conxunto grafados en azul e os etnográficos en verde; límite da ZRP grafado en púrpura. 

 
Vista do elemento dende o N. 
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NOME / CÓDIGO CARBALLEIRA DO OUTEIRO / EP-2 

CÓDIGO PATRIMONIO / 
PXOM S-05 

TOPÓNIMO-LUGAR O Outeiro 
PARROQUIA Santa María de Bemil 
CONCELLO Caldas de Reis 
PROVINCIA Pontevedra 

Nº DE PLANO (1:30.000) A.03.02-1 
Nº DE PLANO (1:5.000) A.03.03- 

COORDENADAS UTM 
(ETRS 1989 UTM Z.29) X:528.348 Y:4.718.154 

ALTITUDE 85 m.s.n.m. 
TIPOLOXÍA Carballeira 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL --------- 

EMPRAZAMENTO-
RELEVO Media ladeira 

ENTORNO VEXETAL Zona urbanizada 

DESCRICIÓN 

 

A Carballeira do Outeiro é un dos principais espazos naturais de maior valor ambiental 
deste núcleo tradicional. Situada no contorno da capela, está conformada por un 
destacado número de carballos (Querqus robur) de grande tamaño e elevada 
significación cultural.  

Forma parte integral do conxunto tradicional de O Outeiro conformado ademais pola 
Capela de San Lourenzo, casa – vivenda, un hórreo e unha fonte. 

 

ESTADO CONSERVACIÓN 
ALTERACIONES BO 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

As establecidas polo PXOM de Caldas de Reis, que establece, no seu capítulo 8.5 
Protección do Patrimonio Cultural – Sección 1ª as condicións das actuacións nos 
elementos catalogados. Este elemento presenta un grao de protección ambiental. 
(subsección 3ª), presentando un contorno de protección especifico compartido co 
resto de elementos do conxunto tradicional: Capela de San Lourenzo, casa – vivenda, 
hórreo e fonte. 

RECOMENDACIÓNS DE CARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE RESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

Recoméndase evitar os traballos relacionados coa ZRP, dentro do contorno de protección do conxunto 
tradicional, de ser indispensable a execución dalgún deles, debera comprobarse de forma previa que non 
afecten aos valores patrimoniais do elemento e, por extensión, do conxunto; en función da natureza destes 
posibles traballos, deberán contemplarse medidas correctoras axeitadas. 

FOTOGRAFÍA / PLANIMETRÍA 
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Carballeira grafada en ocre e remarcada en azul celeste, contorno de protección do conxunto grafado con liña azul, 

elementos arquitectónicos do conxunto grafados en azul e os etnográficos en verde. 

 
Vista do elemento dende o S. 
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7. MUROS DE PEDRA SECA 

A Zona de Reestruturación Parcelaria da parroquia de Bemil (Caldas de Reis) 

caracterízase maioritariamente pola ausencia de muros de pedra seca na maior parte do seu 

ámbito, a excepción dos núcleos rurais onde aínda se observan muros destas características 

nos peches das vivendas e de leiras anexas as mesmas, zonas nas que non actuará a parcelaria. 

Fora destes ámbitos de natureza habitacional, o resto do espazo de reestruturación 

caracterizase en xeral como zonas de monte aberto, sen divisións claras do parcelario agás 

polos marcos. 

En todo caso, detectáronse muros de pedra seca, aínda que moi deteriorados, nos 

seguintes puntos: 

• Muro 1: no entorno do elemento Mámoa do Monte do Castro 3 – GA36005037, detectouse 

un muro de Pedra Seca en moi mal estado, apenas presenta dúas fiadas no punto mellor 

conservado, moi afectado pola vexetación circundante que non permite observar 

integramente o muro.. 

 
Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 
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Muro de Pedra Seca dende o W. 

• Muro 2: no entorno da área de cautela da Necrópole do Monte do Castro, no SL, 

detectouse un muro de Pedra Seca en bastante mal estado, apenas presenta tres fiadas no 

punto mellor conservado, moi afectado pola vexetación circundante que non permite 

observar íntegro o muro. 

 
Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 247 

 

 
Muro de Pedra Seca dende o W. 

Os poucos muros detectados tralo traballo de campo atópanse nun estado precario, 

polo que non parece que poidan supor impedimento para o correcto desenrolo dos traballos a 

proxectar no desenrolo da ZRP.  

• Muro 3: no N. da ZRP, no entorno do camiño 12, na súa marxe esquerda, detectouse un 

muro de Pedra Seca en bastante mal estado, apenas presenta dúas fiadas no punto mellor 

conservado, moi afectado pola vexetación circundante que non permite observar íntegro o 

muro. 
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Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 

 
Muro de Pedra Seca dende o N. 
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• Muro 4: no N. da ZRP, no entorno do camiño 12, na súa marxe dereita, detectouse un muro 

de Pedra Seca en bastante mal estado, apenas presenta tres fiadas no punto mellor 

conservado, moi afectado pola vexetación circundante que non permite observar íntegro o 

muro. 

 
Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 

 
Muro de Pedra Seca dende o N. 
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• Muro 5: no N. da ZRP, no entorno do inicio do camiño 16, na súa marxe dereita, detectouse 

un muro de Pedra Seca, en bo estado de conservación; trátase dun muro de sustento do 

perfil resultante da finca que pecha con respecto ao camiño existente. 

 
Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 

 
Muro de Pedra Seca dende o S.L. 
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• Muro 6: no N.L. da ZRP, no entorno do inicio do camiño 17, na súa marxe esquerda, 

detectouse un muro de Pedra Seca, e n bastante mal estado, apenas presenta tres fiadas no 

punto mellor conservado, moi afectado pola vexetación circundante que non permite 

observar íntegro o muro.. 

 
Muro de Pedra Seca grafado en azul celeste. 

 
Muro de Pedra Seca dende o S. 
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Muro de Pedra Seca dende o L. 

Os poucos muros detectados tralo traballo de campo atópanse nun estado precario, 

polo que non parece que poidan supor impedimento para o correcto desenrolo dos traballos a 

proxectar no desenrolo da ZRP, presentan unha morfoloxía similar: pedras irregulares de 

granito pousadas de forma aleatoria. 

8. PUNTOS DE REVISIÓN SOBRE PLANOS LIDAR / SOMBREADO 

De forma previa á execución do traballo de campo, realizouse unha exhaustiva revisión dos 

planos LIDAR e de Sombreado do ámbito de estudo, recoñecendo determinados puntos 

susceptibles de corresponderse con xacementos non catalogados ate o momento, a 

continuación móstranse tanto no plano de sombreado como na planimetría sobre ortoimaxe 

utilizada no presente estudio ademais de ofrecer documentación fotográfica dos mesmos. 
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• Punto 1:  

Coordenadas UTM (ETRS 1989 UTM Z.29): X-526.148,7 / Y-4.721.167,7 

 

Trátase dun dos puntos 
máis elevados da 

contorna, e nos planos de 
relevo (LIDAR / 

Sombreado) detéctase 
unha elevación bastante 

definida. 

 

Situación do punto sobre 
planimetría do estudo 

grafado con X vermella, 
con liña púrpura márcase 
o límite da ZRP e con liña 
amarela o límite da zona 

de estudo. 
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Vista do punto dende o 
W. Trátase de 

afloramentos graníticos, 
con aproveitamento para 

cantería, observando 
pedra diseminada polo 

entorno, non se atoparon 
gravados, nin outras 

manifestacións de 
actividade antrópica  

 

Vista dos afloramentos 
dende o N. 

 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 255 

 

 

• Punto 2: 

Coordenadas UTM (ETRS 1989 UTM Z.29): X-527.042,6 / Y-4.718.838,2 

 

Nos planos de relevo 
(LIDAR / Sombreado) 

detéctase unhas 
elevacións irregulares de 

aspecto circular. 

 

Situación do punto sobre 
planimetría do estudo 

grafado con X vermella, 
con liña púrpura márcase 
o límite da ZRP e con liña 
amarela o límite da zona 

de estudo. 
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Tratase dunha zona moi 
alterada por intensas 

actividades de 
repoboación forestal 

(eucaliptos), ficando a 
zona do punto de 

comprobación moi 
desdebuxada por gabias 

para plantación.  
Non se detectou 

ningunha evidencia 
relacionable con 

xacementos 
arqueolóxicos, se ben a 

mesta vexetación 
impediu realizar unha 
comprobación máis 

exhaustiva. 
Vista do punto de 

comprobación dende o N 

 

Vista do punto de 
comprobación dende o S, 
cara o camiño próximo. 
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• Punto 3: 

Coordenadas UTM (ETRS 1989 UTM Z.29): X-527.042,6 / Y-4.718.838,2 

 

Nos planos de relevo 
(LIDAR / Sombreado) 

detéctase unha elevación 
bastante definida. Nas 
estribacións do rego de 

Follente 

 

Situación do punto sobre 
planimetría do estudo 

grafado con X vermella, 
con liña púrpura márcase 
o límite da ZRP e con liña 
amarela o límite da zona 

de estudo. 
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Tratase dunha zona moi 
alterada por intensas 

actividades de 
repoboación forestal 

(eucaliptos), ficando a 
zona do punto de 

comprobación moi 
desdebuxada por gabias 

para plantación.  
Non se detectou 

ningunha evidencia 
relacionable con 

xacementos 
arqueolóxicos, se ben a 

mesta vexetación 
impediu realizar unha 
comprobación máis 

exhaustiva. 
Vista do punto de 

comprobación dende o N 

• Punto 4: 

Coordenadas UTM (ETRS 1989 UTM Z.29): X-527.042,6 / Y-4.718.838,2 

 

Nos planos de relevo 
(LIDAR / Sombreado) 

detéctase unha 
elevación bastante 

definida, no entorno 
dos achádegos de 

Codesiños 1 e 2 
(GA36005REF1 e REF2)  
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Situación do punto 
sobre planimetría do 
estudo grafado con X 
vermella, dentro da 

zona de cautela 
establecida polo PXOM 
de Caldas de Reis para 

os elementos 
achádegos de 

Codesiños 1 e 2 
(GA36005REF1 e REF2) 

 

O entorno do punto de 
comprobación adícase 

maioritariamente a 
prados aínda que hai 

zonas puntuais 
totalmente cubertas 

por vexetación 
arbustiva (silvas, 

xestas...) que 
impediron realizar 

unha comprobación do 
punto en cuestión. 

Vista do punto dende o 
L. Marcado cunha 
frecha vermella. 
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• Punto 4: 

Coordenadas UTM (ETRS 1989 UTM Z.29): X-527.042,6 / Y-4.718.838,2 

 

Nos planos de relevo 
(LIDAR / Sombreado) 

detéctase unhas 
elevacións bastante 
definida, no entorno 

dos Mámoas do Monte 
do Castro 1 e 2 
(GA36005018 e 

GA36005036) ao pe da 
estrada EP-8003.  

 

Situación do punto 
sobre planimetría do 
estudo grafado con X 
vermella, dentro da 

zona de cautela 
establecida polo PXOM 
de Caldas de Reis para 
os elementos Mámoas 
do Monte do Castro 1 

e 2 (GA36005018 e 
GA36005036) ao pe da 

estrada EP-8003. 
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Parecen acopios 
puntuais de material 

resultante da 
construción da estrada 

EP-8003 

 

9. REDE DE CAMIÑOS PLANTEXADOS 

Tal e como se indicaba no apartado 4 do presente documento, como plantexamento inicial 

deseñouse unha rede de nove (9) camiños para vertebrar o ámbito da zona de reestruturación 

parcelaria.  

A continuación, realízase unha análise individual para cada un deles onde se inclúe 

información fotográfica, afección sobre o patrimonio cultural. Debemos indicar que é unha 

rede de camiños existente nos que, de executarse algún traballo, so se plantexa unha mellora 

do firme dos mesmos, xa que o ancho das plataformas de rodadura existentes permitiría evitar 

grandes movementos de terra. 

• Camiño 10: Camiño existente de 1,476 km. Sitúase no N.W. do ámbito da ZRP 

discorrendo de N a S. Debido ao pouco uso do camiño hoxe está cuberto de herba 

aínda que con unha plataforma viable. Este camiño disponse nun ámbito de monte 

aberto, cun entorno vexetal de monte baixo, caracterizado principalmente por unha 

alta densidade de toxos nas súas marxes. O inicio do camiño estímase ao sur do 

mesmo. Non presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente 

estudo. 
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Traza do camiño nº 10 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e límite do ámbito 

de estudo grafado con liña amarela. 

 
Inicio do camiño 10, polo sur do mesmo, dende o L. 
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P.Q 0+365 do camiño 10 dende o S. 

 
P.Q 0+550 do camiño 10 dende o S. 
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P.Q 0+775 do camiño 10 dende o L. 

 
P.Q 1+275 do camiño 10 dende o N.L.. 
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Final do camiño 10, P.Q 1+476, dende o N. 
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• Camiño 11: Camiño existente de 2,606 km. Sitúase no N.W. do ámbito da ZRP 

discorrendo de N a S, no L do camiño 10. Presenta unha plataforma de rodadura na 

que se mestura a terra co propio horizonte mineral que agroma en diferentes tramos. 

Este camiño disponse nun ámbito de monte aberto, cun entorno vexetal de monte 

baixo, caracterizado principalmente por arborado de repoboación (eucaliptos) e unha 

alta densidade de toxos nas súas marxes. O inicio do camiño estímase ao norte do 

mesmo. Non presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente 

estudo. 

 
Traza do camiño nº 10 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e límite do ámbito 

de estudo grafado con liña amarela. 
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Inicio do camiño 11, polo norte do mesmo, dende o N. 

 
P.Q 0+180 do camiño 11 dende o N.L. 
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P.Q 0+275 do camiño 11 dende o S.L. 

 
P.Q 0+425 do camiño 11 dende o S.L. 
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P.Q 0+750 do camiño 11 dende o S.. 

 
P.Q 1+150 do camiño 11, dende o S. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 270 

 

 
P.Q 1+400 do camiño 11, dende o W. 

 
P.Q 1+500 do camiño 11, dende o S. 
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P.Q 1+900 do camiño 11, dende o S.W. 

 
P.Q 1+150 do camiño 11, dende o S. 
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P.Q 2+100 do camiño 11, dende o S. 

 
P.Q 2+250 do camiño 11, dende o S. 
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Final do camiño 11, P.Q 2+606, dende o W. 

• Camiño 12: Camiño existente de 0,642 km. Sitúase no N. do ámbito da ZRP 

discorrendo de N a S. Presenta unha plataforma de rodadura realizada en terra. Este 

camiño disponse nun ámbito de monte aberto, cun entorno vexetal de monte baixo, 

caracterizado principalmente por arborado de repoboación (eucaliptos) e unha alta 

densidade de toxos nas súas marxes. O inicio do camiño estímase ao norte do mesmo. 

Non presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente estudo. 

Debemos sinalar que na contorna deste camiño atopáronse dous muros de pedra seca, 

en mal estado de conservación, descritos no apartado sete (7) do presente 

documento.  
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Traza do camiño nº 12 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura. 

 
Inicio do camiño 12, polo norte do mesmo, dende o N. 
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P.Q 0+150 do camiño 12 dende o N. 

 
P.Q 0+325 do camiño 12 dende o N. 
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Final do camiño 12, P.Q 0+642, dende o S. 

• Camiño 13: Camiño existente de 2,427 km. Sitúase no W. do ámbito da ZRP 

discorrendo dende a parte central da ZRP cara o W, nas inmediacións do camiño 14. 

Actualmente en uso, presenta unha plataforma de rodadura realizada en terra. Este 

camiño disponse nun ámbito de monte aberto, cun entorno vexetal de monte baixo, 

caracterizado principalmente por arborado de repoboación (eucaliptos) e unha alta 

densidade de toxos nas súas marxes. O inicio do camiño estímase no entronque con 

outro camiño existente que conduce ao núcleo de Paradela na parte central da ZRP. 

Non presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente estudo. 
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Traza do camiño nº 13 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e límite do ámbito 

de estudo grafado con liña amarelo. 

 
Inicio do camiño 13, na parte central da ZRP, dende o N.W. 
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P.Q 0+300 do camiño 13 dende o N. 

 
P.Q 1+600 do camiño 13 dende o S. 
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P.Q 2+075 do camiño 13 dende o N. 

 
P.Q 2+300 do camiño 13 dende o N.W. 
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Final do camiño 13, P.Q 2+427, dende o S.W 

• Camiño 14: Camiño existente de 1,567 km. Sitúase no centro do ámbito da ZRP 

discorrendo de N a S, nas inmediacións dos camiños 13 e 15. Actualmente en uso, 

presenta unha plataforma de rodadura realizada en terra. Estímase o comezo do 

camiño ao pe dun paso inferior para a autoestrada AP-9, e finaliza ao entroncar cunha 

estrada asfaltada que comunica co lugar de Paradela polo S. Este camiño disponse nun 

ámbito de monte aberto, cun entorno vexetal de monte baixo, caracterizado 

principalmente por arborado de repoboación (eucaliptos e piñeiros) e unha alta 

densidade de toxos nas súas marxes. Afecta a área de cautela do elemento ETN-72, 

Muíño en Paradela, aínda que ao tratarse dun camiño existente que non precisa de 

sobreancho e o único traballo proxectado consistiría nunha mellora da capa de 

rodadura, o impacto sobre o contorno de protección, e sobre o propio elemento, sería 

inapreciable. 
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Traza do camiño nº 14 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e límite do ámbito 

de estudo grafado con liña amarelo. 
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Inicio do camiño 14, na parte central da ZRP, dende o S.L. ao pe do paso inferior da Autoestrada AP-9 

 
P.Q 0+160 do camiño 14 dende o S.L.. 
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P.Q 0+300 do camiño 14 dende o S.W. 

 
P.Q 0+470 do camiño 14 dende o N. 
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P.Q 0+665 do camiño 14 dende o S. 

 
P.Q 0+725 do camiño 14 dende o N.W. 
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P.Q 1+040 do camiño 14 dende o N.L, co elemento ETN-72, Muíño de Paradela, ao fondo da imaxe. 

 
P.Q 1+310 do camiño 14 dende o N. 
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Final do camiño 14, P.Q 2+427, dende o S.W. 

• Camiño 15: Camiño existente de 1,081 km. Sitúase no centro do ámbito da ZRP 

discorrendo de N a S, nas inmediacións dos camiños 13 e 15. Actualmente en uso, 

presenta unha plataforma de rodadura realizada en mestura de terra e árido. Estímase 

o comezo do camiño ao norte do núcleo de Follente e remata no mesmo paso inferior 

no que comezaba o camiño 14. Este camiño disponse maiormente nun ámbito de 

monte aberto, cun entorno vexetal de monte baixo, caracterizado principalmente por 

arborado de repoboación (eucaliptos), aínda que no seu comezo, na saída do núcleo 

de Follente, existen numerosas parcelas adicadas a pasto e labradio. Non presenta 

afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente estudo. 
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Traza do camiño nº 15 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e límite do ámbito 

de estudo grafado con liña amarelo. 

 
Inicio do camiño 15, na parte central da ZRP, dende o S.W.  ao N do núcleo de Follente. 
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P.Q 0+125 do camiño 15 dende o N. 

 
P.Q 0+175 do camiño 15 dende o S. 
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P.Q 0+365 do camiño 15 dende o S. 

 
P.Q 0+725 do camiño 15 dende o S. 
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P.Q 0+875 do camiño 15, dende o S.W. 

 
Final do camiño 15 P.Q 1+081, dende o N.W. 
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• Camiño 16: Camiño existente de 0,737km. Sitúase no norte do ámbito da ZRP, nas 

inmediacións do núcleo de Paradela, discorrendo de N.W. a S.L, para finalizar ao pe da 

autoestrada AP-9. Actualmente en uso, presenta unha plataforma de rodadura 

realizada en mestura de terra e árido. Estímase o comezo do camiño na zona N do 

mesmo. Este camiño disponse maiormente nun ámbito de monte aberto, cun entorno 

vexetal caracterizado principalmente por arborado de repoboación (piñeiros), aínda 

que no seu comezo, existen varias parcelas adicadas a pasto e labradio. Non presenta 

afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente estudo. Debemos sinalar 

que na contorna deste camiño detectouse un muro de pedra seca, en bo estado de 

conservación, descrito no apartado sete (7) do presente documento. 

 
Traza do camiño nº 16 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura. 
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Inicio do camiño 16, na parte central da ZRP, dende o N.  

 
P.Q 0+130 do camiño 16 dende o S. 
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P.Q 0+230 do camiño 16 dende o S.L. 

 
P.Q 0+590 do camiño 16 dende o S.L. 
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Final do camiño 16 P.Q 0+737, dende o S.L. 

• Camiño 17: Camiño existente de 0,904 km. Sitúase na zona nordeste do ámbito da 

ZRP, entre a autoestrada AP-9 e a estrada N-550, discorrendo, de forma xeral, de N. a 

S. Debido ao pouco uso do camiño hoxe está parcialmente cuberto de herba aínda que 

con unha plataforma viable. Este camiño disponse nun ámbito de monte aberto, cun 

entorno vexetal caracterizado principalmente por arborado de repoboación (piñeiros e 

eucaliptos) nas súas marxes. O inicio do camiño estímase ao sur do mesmo. Non 

presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente estudo. Debemos 

sinalar que na contorna deste camiño detectouse un muro de pedra seca, en mal 

estado de conservación, descrito no apartado sete (7) do presente documento. 
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Traza do camiño nº 17 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e ámbito de estudo 

grafado con liña amarela. 

 
Inicio do camiño 17 dende o S.  
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P.Q 0+140 do camiño 17 dende o S. 

 
P.Q 0+250 do camiño 17 dende o S. 
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P.Q 0+400 do camiño 17 dende o S.L. 

 
Final do camiño 17 P.Q 0+904, dende o L. 
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• Camiño 18: Camiño existente de 1,405 km. Sitúase na zona central do ámbito da ZRP, 

discorrendo, de forma xeral, de N. a S., rematando ao norte do núcleo de Outeiro, 

presentando unha plataforma de rodadura en terra. Este camiño disponse nun ámbito 

de monte aberto, cun entorno vexetal caracterizado principalmente por arborado de 

repoboación (eucaliptos) nas súas marxes. O inicio do camiño estímase ao norte do 

mesmo. Non presenta afección sobre o patrimonio cultural recollido no presente 

estudo. Debemos sinalar que na contorna deste camiño detectouse un muro de pedra 

seca, en mal estado de conservación, descrito no apartado sete (7) do presente 

documento. 

 
Traza do camiño nº 18 marcado en azul celeste, límite da ZRP grafado con liña púrpura e ámbito de estudo 

grafado con liña amarela. 
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Inicio do camiño 18 dende o S.  

 
P.Q 0+300 do camiño 18 dende o N.L. 
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P.Q 0+450 do camiño 18 dende o S.L. 

 
P.Q 0+575 do camiño 18 dende o S.L. 



 

Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 03 Memoria de Prospección Arqueolóxica 

 

AN03_PATRIMONIO_CULT_BEMIL_02.doc 
 

Páxina 301 

 

 
P.Q 0+770 do camiño 18 dende o N.L. 

 
P.Q 1+035 do camiño 18 dende o S.W. 
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P.Q 1+190 do camiño 18 dende o S. 

 
Final do camiño 18 P.Q 1+405, dende o L. 
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9.1. CONSIDERACIÓNS SOBRE A RDE DE CAMIÑOS PLANTEXADA 

A rede de camiños plantexada de forma inicial, correspóndese con unha serie de camiños 

existentes, cunhas plataformas viables e un ancho suficiente para o tránsito de maquinaria 

agrícola, tal e como se pode comprobar na documentación fotográfica aportada no apartado 

anterior; polo que os únicos traballos a desenrolar neles sería unha serie de melloras puntuais 

de estas plataformas en lugares de deterioro específico. 

Deste xeito, os muros de pedra seca existentes nos seus marxes non deberan verse afectados 

pola mellora destes camiños. Debemos salientar que estes muros, ao igual que os do resto da 

contorna, atópanse maiormente nun estado bastante malo, parcialmente derruídos e 

invadidos pola vexetación circundante, impedindo aprecialos na súa totalidade e, en 

consecuencia, facer unha valoración do estado dos mesmos máis específica. 

9.2. IMPACTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DA REDE DE CAMIÑOS  

Tal e como se recolle na análise pormenorizada para cada un dos camiños proxectados de 

forma inicial, o único camiño que presenta afección sobre o patrimonio cultural é o Camiño 14 

que afecta a área de cautela do elemento ETN-72, Muíño en Paradela: (P.Q 1+000), 

atravesando ao longo de 44 m este ámbito de protección: 

 

Se ben e certo que ao tratarse dun camiño existente que non precisa de sobreancho e o único 

traballo proxectado consistiría nunha mellora da capa de rodadura, o impacto sobre o 

contorno de protección, e sobre o propio elemento, sería inapreciable, aínda que sería 
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recomendable o balizamento da fronte do elemento que da ao camiño para salvagardar a súa 

integridade de cara ao hipotético desenrolo dos traballos que a execución deste camiño 

poidan supoñer. Por estos motivos estímase o IMPACTO como COMPATIBLE. 

10. MEDIDAS CORRECTORAS 

No presente estudo, á luz do patrimonio documentado e das previsión de existencia de outros 

elementos integrantes do Patrimonio Cultural, baixo o marco lexislativo vixente e a normativa 

urbanística do concello de Caldas de Reis, e dado que non existen traballos definidos, pódense 

establecer unha serie de Medidas de Cautela / Recomendacións Xerais para evitar o posible 

impacto xerado polo desenvolvemento do proxecto de reestruturación parcelaria. 

O presente Estudo debe ser un paso intermedio que compatibilice ou minimice os posibles 

impactos xerados; sendo estes impactos, cando exista un proxecto executivo asociado á 

reestruturación parcelaria, tratados ou nunha posterior Avaliación de Impacto Cultural de cada 

proxecto (camiños principais, secundarios, traballos proxectados en predios ...) / Revisión de 

afeccións de cada proxecto (camiños principais, secundarios, traballos proxectados en predios 

...), que permita coñecer de forma exacta o grao de afección das futuras obras sobre o 

patrimonio cultural existente. 

Así, o plan de medidas de cautela xerais / recomendacións xerais componse polos seguintes 

puntos: 

• Recoméndase a non execución de traballos relacionados coa ZRP nos ámbitos de protección 

integral dos elementos do patrimonio cultural. 

• Recoméndase minimizar, na medida do posible, os traballos relacionados coa ZRP a executar 

nas áreas de cautela dos elementos do patrimonio cultural, sexan estas xenéricas (lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia) ou específicas (PXOM de Caldas de Reis). 

• Calquera traballo que se proxecte en ámbitos de protección do Patrimonio Cultural deberá 

contar coa supervisión e permiso do organismo competente, Dirección Xeral do Patrimonio 

Cultural. 

• Recoméndase a execución dun Control e Seguimento Patrimonial de todo o ámbito da obra, 
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sendo este continuo (sobre o replanteo de obra, os desbroces vexetais, e os movementos de 

terra con potencialidade arqueolóxica) nos contornos de protección legais dos elementos do 

patrimonio cultural, e descontinuo (obras executadas) no resto de traballos da ZRP. 

• Na planimetría de obra a utilizar polos responsables da execución dos futuros traballos da 

ZRP deberá incluírse tódolos elementos do patrimonio cultural, así como os seus contornos de 

protección legais, para o coñecemento do alcance dos contornos de protección estimados. 

• Os contornos de protección legais dos elementos do patrimonio cultural, incluídos no 

presente estudo, deberan quedar libres de zonas de instalacións auxiliares, casetas de obra, 

aparcadoiros, zonas de acopios (mesmo se fosen temporais). 

• Como recomendación para os muros de pedra seca detectados no presente estudo, como 

outros non detectados que podan existir no ámbito da ZRP, deberán ser tidos en conta como 

elementos patrimoniais e as futuras obras da ZRP deberán garantir a protección da técnica 

construtiva dos mesmos, mantendo os que se atopen nos marxes dos camiños e os que 

marquen o perímetro das futuras fincas reestruturadas; de detectarse muros de pedra seca en 

bo estado no interior das novas fincas (pola súa agrupación), estes poderán desmontarse 

sempre que se utilice a pedra resultante para mellorar os muros de perímetro das novas fincas 

ou para delimitalas con muros novos, sempre utilizando a mesma técnica construtiva de pedra 

seca. Este aspecto garantiría o mantemento da técnica construtiva, e non suporía o 

menoscabo dos traballos a executar no ámbito da ZRP. 

Compre salientar, como medidas correctoras individuais os seguintes aspectos: 

• No caso de executarse o Camiño 14, tal e como está plantexado, e dado que afecta a área de 

cautela do elemento ETN-72, Muíño en Paradela, (P.Q 1+000), atravesando ao longo de 44 m 

este ámbito de protección, deberá balizarse a fronte do elemento que da ao camiño para 

salvagardar a súa integridade de cara ao hipotético impacto que os traballos de mellora deste 

vial poidan supoñer, ficando os traballos a efectuar neste contorno de protección supeditados 

a control e seguimento intensivo dos mesmos. 

• Ante a alta potencialidade arqueolóxica da contorna do elemento ARQ-3 Xacemento das 

Silgadas – GA36005016, contemplados neste estudo, recomendase a non execución de 

calquera obra da ZRP neste ámbito de protección (zona de respecto).  
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Se no ámbito inmediato destes contornos de protección patexáranse traballos relacionados 

coa ZRP deberán realizarse baixo rigoroso control arqueolóxico. 

11.  CONCLUSIÓN 

O entorno dos futuros traballos da ZRP é unha zona de explotación agrícola-forestal 

basicamente, onde nas zonas próximas aos núcleos poboacionais desenvolveuse unha 

agricultura de corte tradicional baseada no autoabastecemento familiar. O conxunto está 

configurado por unha serie de parcelas de cultivo, nas zonas próximas aos núcleos 

poboacionais e pastos, mesturados con ámbitos de explotación forestal, sobre todo de 

arborado de repoboación (eucaliptos e piñeiros), que varían en extensión segundo a 

importancia do cultivo e do tamaño da explotación. Debemos salientar que a zona sur da ZRP 

combina terreos de uso industrial e outros fortemente urbanizados coincidindo coa zona 

periurbana do núcleo de Caldas de Reis. 

Cabe ter en conta a relación entre as distintas masas de aproveitamento (labradío, prado e 

monte) que configuran e determinan a morfoloxía agraria dunha área definida por unha 

estrutura agrícola, dominada por unha mestura entre minifundios e parcelas de mediano 

tamaño, presentando un variado entramado parcelario. A pesar de observar distintas 

naturezas de uso, hoxe en día parece tratarse dunha zona de intenso uso forestal. 

É necesario destacar que nas visitas que se realizaron a esta zona co fin de ver e identifica-las 

distintas parcelas que conforman esta área levada a estudo, presentáronse varios 

impedimentos á hora de realizar o traballo de prospección. Os máis destacables son a densa 

vexetación arbustiva / forestal que cubre determinadas áreas das zonas máis altas, 

intermedias e algúns outros espazos de ladeira preto dos cursos fluviais, e que supón o efecto 

do progresivo abandono ao que están sometidas estas parcelas, e a alteración do entorno 

derivada do aproveitamento extensivo dos recursos forestais da zona. 

A todos estes realidades, debemos sumarlle unha alta densidade de elementos patrimoniais, 

tal e como se recollen no presente estudo, que conforman unha paisaxe variada con alto 

interese patrimonial. 

No momento no que se definan as obras, sexa nun proxecto conxunto ou ben en diferentes 

proxectos separados, deberá realizarse unha revisión dos impactos sobre o patrimonio cultural 
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existente, do que se tratou de dar conta no presente estudo, e propoñer unha serie de 

medidas correctoras específicas que garantan a salvagarda deste patrimonio cultural mentres 

duren as obras de referencia, sempre en concordancia coa Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural como organismo competente na materia. 

Santiago de Compostela, a 30 de novembro de 2022 

 

 

 

Fdo. J. Pablo Vaamonde Díaz 
Arqueólogo director do proxecto 
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APÉNDICE 1: ANEXO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 2.- PLANOS 

 

- Plano 1.- (Escala 1:75.000): SITUACIÓN XERAL (1 folla) 

- Plano 2.- (Escala 1:30.000): ÁMBITO DE ESTUDO, VISTA XERAL (1 folla) 

- Plano 3- (Escala 1:5.000): ÁMBITO DE ESTUDIO, VISTA DETALLE (15 follas). 

- Plano 3- (Escala 1:1.000): ÁMBITO DE ESTUDIO, VISTA DETALLE DE NÚCLEOS 

POBOACIONAIS (10 follas). 
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1. INTRODUCIÓN 

1.1 OBXECTO DO ESTUDO 

O obxecto deste anexo é a valoración da situación acústica de partida na futura Zona de 
Reestruturación Parcelaria de Bemil (concello de Caldas de Reis, Pontevedra) 

1.2 OBXECTO DO PROXECTO 

O presente documento forma parte do estudo de impacto ambiental da zona de 
reestruturación parcelaria das parroquias de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra), elaborado co 
obxecto de iniciar o procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria de acordo coa 
Lei 21/2013, do 9 de decembro,de Avaliación Ambiental. 

 

2. MARCO LEGAL. 

2.1 LEXISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Directiva (UE) 2015/996 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2015 por la que se 
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (Y su corrección de errores) 

2.2 LEXISLACIÓN NACIONAL 

• Ley 37/2003, del Ruido. 

• Real Decreto 212/2002 por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre; Y su modificación por el RD 
524/2006, de 28 de abril. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, 
con su modificación por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas; Y su modificación por el R.D. 1038/2012, de 6 de julio. 

• Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. (Y su 
corrección de errores en BOE nº 19, de 22/01/2019). 

• Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
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• Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

• DECRETO 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

• ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de 
protección contra a contaminación acústica de Galicia.. 

2.4 NORMATIVA LOCAL 

O total da superficie proposta para levar a cabo a reestruturación parcelaria pertence ao 
concello de Caldas de Reis (Pontevedra). 

O Concello de Caldas de Reis dispon da ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS LIMITES 
DE RUIDOS E VIBRACIONS (Pleno do 28.10.99. ORDENANZA SOBRE RUIDOS E VIBRACIONS (BOP 
1/2/95) modificada BOP 20-01-2000). 

Dado que dichas ordenanzas datan dunha data anterior á actual normativa acústica de Galicia, 
e anterior á norma nacional, non se considerará a súa aplicación. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), de Caldas de Reis, ten aprobación definitiva por 
ORDE do 11 de outubro de 2018 sobre a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación 
municipal de Caldas de Reis, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda , e recolle 
SRPIN: Solo rústico de especial protección de infraestruturas, que se poderían considerar como 
áreas de servidume acústica.Esta circunstancia afecta a autoestrada AP-9 que cruza a ZRP.  

2.5 LÍMITES DE REFERENCIA SEGUNDO O REAL DECRETO 1367/2007 

 Aspectos xerais 

O RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
indica a zonificación acústica (art.5 a 8) en atención ao uso predominante do solo, 
diferenciando entre os seguintes: 

a. Sectores do territorio con predominio de solo de uso residencial. 

b. Sectores do territorio con predominio de solo de uso industrial. 

c. Sectores do territorio con predominio de solo de uso recreativo e de espectáculos. 

d. Sectores do territorio con predominio de solo de uso terciario distinto do recollido no 
parágrafo anterior. 

e. Sectores do territorio con predominio de solo de uso sanitario, docente e cultural que 
requira de especial protección contra a contaminación acústica. 

f. Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestructuras de transporte, ou 
outros equipamentos públicos que os reclamen. 

g. Espazos naturais que requiran unha especial protección contra a contaminación 
acústica. 
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Ademais en anexo I, descríbense os operiodos temporais de avaliación, que son: 

1. Periodo día (d): ao período día correspondenlle 12 horas; de 7.00 a 19.00 h. 

2. Periodo tarde (e): ao período tarde correspondenle 4 horas; de 19.00 a 23.00 h 

3. Periodo noche (n): ao período noche correspondenle 8 horas; de 23.00 a 7.00 h 

 

O RD 1367/2007, de aplicación nacional, establece límites acústicos diferenciados para o caso 
de Obxectivos de Calidade Acústica (anexo II), e para o caso de Emisores acústicos (anexo III), 
xa sexan estes infraestruturas viarias, ou actividades (obras), en función da zona acústica e o 
período horario. 

 Relación entre a normativa acústica galega e o RD 1367/2007 

Tanto o Decreto 106/2015 do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, como a Orde 
do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a 
contaminación acústica de Galicia, indican os mesmos límites acústicos e procedementos de 
medida que o RD 1367/2007, polo que o cumprimento da normativa nacional implica o 
cumprimento da normativa autonómica. 

 Obxectivos de calidade acústica 

Para o estudo acústico da situación de partida en exteriores, aplica o Anexo II: Obxectivos de 
Calidade Acústica, que señala na Tabla A: Obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables 
a áreas urbanizadas existentes, os valores límite referenciados a unha altura de 4 m, segundo 
tipo de área acústica e horario. 

 

Táboa 1: Tabla A Anexo II, RD 1367/2007. Obxectivos de Calidade Acústica 

RD 1367/2007. ANEXO II Objetivos de Calidad Acústica. 
Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas 

existentes 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplado en c). 70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen (1) 

(2) (2) (2) 
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(1) Nestes sectores adoptaranse as medidas adecuadas de prevención da contaminación acústica.... 
(2) No límite perimetral destes sectores do territorio non se superarán os obxectivos de calidade 

acústica para ruído aplicables ao resto de áreas acústicas colindantes con eles 

 

O articulado relacionado, sinala: 

Artículo 14 Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas 

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad 
acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios: 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de 
los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su 
objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. 

En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del 
medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la 
aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3 
de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación 
del valor de la tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación. 

2. Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad 
acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A 
del anexo II, disminuido en 5 decibelios. 

…. 

Artículo 15 Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 
acústicas 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el 
artículo 14, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le o Ln, 
los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, 
cumplen, en el periodo de un año, que: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo 
II. 

b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla A, del anexo II. 

 Actividades e obras 

No que respecta a obras (consideradas como "actividades"), o RD 1367/2007 indica como 
referencia a táboa B.1 do anexo III do RD 1367/2007; que establece os valores límite de inmisión 
de ruído aplicable a infraestructuras portuarias e actividades: 
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Táboa 2: Tabla B1, Anexo III (RD 1367/2007). Valores límite de inmisión (actividades). 

 

O articulado do RD 1367/2007 relacionado coa táboa anterior, reflíctese a continuación: 

Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido, aplicables a nuevas infraestructuras 
portuarias y a nuevas actividades. 

1. Toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, 
comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las 
medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las 
correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos 
como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los 
procedimientos del anexo IV. 

…. 

Artículo 25. Cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los 
emisores acústicos. 

1. En el caso de mediciones o de la aplicación de otros procedimientos de 
evaluación apropiados, se considerará que se respetan los valores límite de 
inmisión de ruido, establecidos en los artículos 23 y 24, cuando los valores de los 
índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el 
anexo IV, cumplan, para el periodo de un año, que: ….. 

b. Infraestructuras portuarias y actividades, del artículo 24. … 

ii. Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III. 

iii. Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fijados 
en la correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III. 

RD 1367/2007. ANEXO III Emisores acústicos. Valores límite de inmisión. 
Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y 

actividades. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Lk,d Lk,e Lk,n 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica 

50 50 40 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 55 55 45 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplado en c). 60 60 50 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 63 63 53 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 65 65 55 
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2. A los efectos de la inspección de actividades, a que se refiere el artículo 27 de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se considerará que una actividad, en 
funcionamiento, cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el 
artículo 24, cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los 
procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplan lo especificado en los 
apartados b. ii y b. iii, del párrafo 1. 

 

3. DESCRICIÓN E UBICACIÓN DO PROXECTO . 

3.1 ENCADRE XEOGRÁFICO E ÁMBITO DE ESTUDO 

A zona de estudo localizase na parroquia de Bemil, no concello de Caldas de Reis, provincia de 
Pontevedra. 

Dito concello ten nove parroquias que ocupan una superficie de 68,25 km2 habitados por 9.477 
habitantes no ano 2021 (información estadística do IGE) repartidos en 51 núcleos de poboación 
dos que seis son da parroquia de Bemil: Follente, Outeiro, Paradela, A Canle, A Lavandeira e 
AS Veigas de Almorzar 

A zona de concentración parcelaria desenvolvese sobre 1.232 ha.  

A zona de estudo abarca os terreos incluídos dentro do perímetro da zona de concentración 
parcelaria, máis os terreos da contorna nun radio de 200 metros, o que da como resultado un 
total de 1.675 ha. 

No ámbito do proxecto as altitudes oscilan entre os 0 m (nivel o mar) e os 600 m. O punto 
máis alto é o Monte Xiabre ao noroeste da zona con 641 m de altitude. 

3.2 CLIMATOLOLOXÍA  

Indícanse a continuación algúns parámetros climatolóxicos con influencia na transmisión do 
ruído. 

A temperatura media anual no concello de Caldas de Reis, é de 14ºC, cunha temperatura media 
da mínima do mes máis frío de 7ºC e unha temperatura media do máximo do mes máis cálido 
de 26 ºC. 

A precipitación media anual e de 2000 mm. A distribución destas precipitacións realízase de 
forma desigual, acadando a máxima precipitación na época outono-inverno, e cun mínimo 
pronunciado durante o verán. 

A continuación, aportanse os datos numéricos da dirección do vento predominante e da 
velocidade do mesmo, na estación de Caldas de Reis: 

 

Táboa 3: Dirección do vento (Caldas de Reis) 

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 sd 45 sd 225 45 sd sd 45 sd 45 sd 225
2019 45 225 45 45 45 270 45 45 45 225 225 225
2020 225 225 45 225 45 45 45 45 45 225 225 225
2021 225 225 45 45 45 45 45 45 45 225 45 225

Dirección do vento predominante a 10 m (º)
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Sd: sen datos 

Os ventos dominantes son de compoñente suroeste, entre outubro e abril, y ventos do nordés 
principalmente entre os meses de maio a setembro 

 

 

Táboa 4: Velocidade do vento (Caldas de Reis) 

 

3.3 OUTRAS FONTES ACÚSTICAS 

 Estradas 

A principal vía de comunicación no ámbito de estudo, é a Autoestrada AP-9, que limita coa ZRP 
na zona suroeste da mesma (2,3 Qm), e cruza a ZRP en dirección N-S ao longo de 4,3 Qm. 

Outras vías importantes son: 

N-640. Que une Vilagarcia de Arousa con Caldas de Reis, e Lalín. Cruza a ZRP en dirección 
Leste- Oeste, na zona sur da ZRP (no Polígono Empresarial das Veigas de Almorzar) 

N-550 que fai o límite leste da ZRP 

Tomando os datos de tráfico de 2019 (maís representativos cos do ano 2020, xa que 
actualmente no se encuentran pubicados os de 2021), tense o siguiente tráfico nos tramos das 
vías indicadas dentro da ZRP: 

Vía PK inicio PK final Lonx (Km) IMD Total IMD 
Lixeiros 

IMD 
Pesados 

AP-9 104+040 109+920 5,88 23.114 20.702 2.412 
N-640 225+070 227+010 1,95 8.844 8298 546 
N-550 93+610 96+600 2,99 7.521 6.801 720 

Táboa 5: Tráfico nas principales vías de comunicación na ZRP 

O resto de viales existentes, son provinciais, como a EP-8003, entre Paradela e a N-550, ou 
locais.  

O Ministerio de Fomento dispón dos Mapas de Ruido (Segunda Fase Ano 2012), das tres 
estradas principais na ZRP (AP-9, N-640 e N-550), e as tres xeran afeccións nos seus márxes. 

 Recursos mineiros na zona 

Na zona de estudo non se atopan canteiras. A canteira mais cercana, denominada Espiño 
PO/C/02663.1 (granito ornamental, y áridos para a construcción), cuyo titular e TRITURADOS 
DO SAIAR, S.L., atópase no límite entre os concellos de Caldas de Reis e Vlagarcía de Arousa, 
a 1 Km al sur do extremo oeste da ZRP. 

Dentro da ZCP unicamente existe aproveitamento de augas mineráis, na área sur e surleste. 

Ano Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
2018 8,2 9,9 10,9 9,6 9,4 7,6 7,1 9,8 8,5 9,9 8,8 8,7
2019 9,1 7 9,3 8,2 9,4 6,4 8,2 7,5 9,5 6,9 8 9,2
2020 9 7,8 9 6,7 7,7 6,3 10,3 7,2 7 7,5 7,9 8,3
2021 8,9 10,2 8,3 7,1 7,4 7,5 6 6,5 5,9 6,1 7,2 7

Velocidade do vento a 10 m (km/h)
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3.4 POBOACIÓN RECEPTORA DO POTENCIAL IMPACTO ACÚSTICO NO ÁMBITO DE ESTUDO 

O concello de Caldas de Reis ten 9 parroquias, que suman unha poboación total de 9.788 
habitantes en 2021 segundo o Nomenclator de Galicia, dos que 4.728 son varones, e 5.060 son 
mulleres. 

A parroquia circunscrita na ZRP, Santa María de Bemil, teñe a seguinte poboación no seu 
conxunto: 

 

Nº DE HABITANTES NA Z.R.P. (Ano 2021) 
Fonte: Nomenclator IGE 2022 

NOME PARROQUIA TOTAL  HOMES MULLERES 

BEMIL (SANTA MARÍA) 785 376 409 

TOTAL EN ZRP 785 376 409 

Táboa 6: Nº de habitantes na ZRP Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). 

Analizando as entidades singulares de poboación, para a parroquia de Bemil, tense o seguinte 
desagregamento de habitantes: 

 

Nº HABITANTES  PARROQUIA DE BEMIL (Año 2021) 
POR ENTIDADES SINGULARES 
Fonte: Nomenclator IGE 2022 

NOMBRE ENTIDAD SINGULAR  TOTAL HOMES MULLERES 

FOLLENTE 201 90 111 

OUTEIRO 254 123 131 

PARADELA 162 78 84 

A CANLE 23 11 12 

A LAVANDEIRA 18 8 10 

AS VEIGAS DE ALMORZAR 127 66 61 
TOTAL 785 376 409 

Táboa 7: Nº de habitantes na Parroquia de Bemil 

 

É dicir, no ámbito de estudo, habitan 785 persoas, que serán as receptoras dos potenciais 
impactos acústicos causados polo proxecto de concentración parcelaria, en cada unha das súas 
etapas. 

Dado que no momento de elaboración deste esIA, non se encontran definidas as actividades 
que vanse levar a cabo para a concentración parcelaria, estudarase unicamente a situación 
acústica preoperacional. 

4. MEDICIÓNS PREOPERACIONAIS 

Este punto desenvolve o estudo acústico realizado en situación preoperacional, mediante 
medicións acústicas in situ no ámbito de proxecto. 
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4.1 ASPECTOS XERAIS 

 Referencias Normativas 

As referencias normativas relaciónanse no punto anterior 2.- MARCO LEGAL. 

A táboa de referencia para o caso de medicións de ruído ambiental en situación 
preoperacional, é a Táboa A Anexo II, RD 1367/2007. Obxectivos de Calidade Acústica (ver 2. 
5.3) 

 Equipos empregados 

Empregáronse os seguintes equipos na realización das medicións acústicas: 

• Sonómetro integrador / analizador espectral en tercios de oitava, CLASE 1 marca 
CESVA 

o Sonómetro modelo SC250, Nº serie T252894 

o Micrófono Modelo C140, Nº serie 16363 

o Preamplificador modelo PA020, Nº Serie 753 

o Versión firmware: 01.00E 

o Certificados e Normas: UNE-EN 61672-1:2014 clase 1; UNE-EN 61260-1:2014 clase 
1; UNE-EN 61010-1:2011+A1:2020 Grado de polución II. Examen de tipo 
210796001 según la orden ITC/155/2020 

• Calibrador CESVA CB-5  Nº Serie 032469 (UNE 20942 Clase 1L) 

• Trípode de 1,5 m  

• Pantalla antiviento sobre micrófono 

• Estación dixital HYELEC MS6252B (anemómetro, higrómetro, termómetro) 

 Competencia para a realización de medicións acústicas 

As medicións realizáronse por empresa (AMBIOTEC) con implantación da norma  ISO 17025, e 
participación en intercomparacións acústicas, como require o Decreto 106/2015 do 9 de xullo, 
sobre contaminación acústica de Galicia. 

Ver Apéndice 02: Documentos de competencia acústica. 

 Requisitos previos 

Na realización das medicións para a avaliación dos niveis sonoros, gardáronse as seguintes 
precaucións: 

• As condicións de humidade e temperatura durante as medicións foron compatibles 
coas especificacións do fabricante do equipo de medida. 

• As medicións realizáronse en ausencia de chuvias. 

• Antes e despois de cada campaña de medicións, realizouse unha verificación acústica 
mediante calibrador sonoro CB-5.  

• As velocidades do vento durante as medicións non superaron os 5 metros por segundo. 
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Para verificar as condicións climatolóxicas durante as medicións, empregouse unha estación 
portátil. 

 Posición do sonómetro 

As medicións realizáronse sempre con sonómetro tipo 1 sobre trípode a 1,5 m do solo, e polo 
menos a 2 m de fachada ou elementos reflectores verticais. 

 Periodo temporal de medición 

Todas as medicións realizáronse en horario correspondente ao período día (d). 

 Procedemento 

As medicións realizáronse con duración 5 minutos en cada punto, en horario diúrno, obtendo 
datos de nivel continuo equivalente en ponderación A (LA eqT), nivel continuo equivalente en 
ponderación C (LC eqT), nivel continuo equivalente de ruído impulsivo en ponderación A 
(LAIeqT), e nivel continuo equivalente en ponderación plana para os rangos de frecuencia en 
terzos de oitava entre 12,5 Hz e 12,5 KHz. 

Para a realización das medicións de ruído ambiental para determinar a calidade acústica do 
medio, o RD 1367/2007 unicamente indica determinar o nivel continuo equivalente en 
ponderación A (LAeqT).  

Porén, tomáronse medidas doutros niveis co obxecto de dispoñer de comparativa para 
medicións futuras (en obra ou en explotación), segundo o  método de actividades definido polo 
RD 1367/2007, caso en que se se requiría o resto de parámetros (LAeqt, LCeqT, LAIeqT, e 
terzos de oitava). 

4.2 PUNTOS DE MEDICIÓN 

Realizáronse medicións properacionais de nivel acústico actual, nos seguintes puntos: 

 

Punto Coord X  Coord Y Lugar Parroquia Concello 
Zona 

Acústica 
Habitantes 

R1 527.591 4.720.929 
Paradela de 

Arriba 
Bemil 

Caldas 
de Reis 

Residencial 162 

R2 528.290 4.718.273 Outeiro Bemil 
Caldas 
de Reis 

Residencial 254 

Táboa 8: Puntos de medición acústica 

 

Ver plano A04.01, no Apéndice 01. 

4.3 DATAS E CONDICIÓNS DE MEDICIÓN 

A seguinte táboa describe as condicións de cada medición efectuada en cada punto, onde se 
inclúen as fontes acústicas detectadas como parte do ruído ambiental. 
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Punto Data  Hora 
Tempo 

Integrac 
Fontes sonoras 

Temp 
(ºC) 

Hum. 
Relat.  

(%) 

Vel 
Vento 
(m/s) 

R1 01/09/2022 14:12:08 5 min Entorno rural 22,2 77,5 0 

R2 01/09/2022 15:53:32 5 min Entorno rural, pasa coche 24,5 70,5 0 

Táboa 9: Condicións de medición 

 

4.4 RESULTADOS 

A continuación amósanse as imaxes dos puntos de medición, a táboa de resultados dos 
parámetros en cada punto, as gráficas de histogramas, e a análise dos resultados. 

 Imaxes 

 

Imaxe 1: Medición no punto R01 

 

 

Imaxe 2: Medición en R02 
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 Resultados numéricos 

 

Datos xerais da medición Punto de medición 
R1 R2 

Código: IR_003 IR_004 
Data medida: 31/08/2022 31/08/2022 
Hora medida:  14:12:08 15:53:32 

Tempo integración 5 min 5 min 
Tempo medición 5` 02`` 5` 02`` 

Parámetro Ud Punto de medición 
R1 R2 

LAeqT dBA 33,4 48,9 
LC eqT dBA 45,6 64,6 
LAIeqT dBC 42,7 52,6 

Bandas frecuencia Tercios de Octava (ponderación plana) 
12,5 Hz dB 43,1 43,6 
16 Hz dB 45,2 46,2 
20 Hz dB 43,5 46,1 
25 Hz dB 39,6 45,9 

31,5 Hz dB 38,2 47,2 
40 Hz dB 35,5 48,5 
50 Hz dB 37,8 65,1 
63 Hz dB 35,6 51 
80 Hz dB 31,3 46,7 
100 Hz dB 30,4 51 
125 Hz dB 28,1 44,4 
160 Hz dB 26,4 42,9 
200 Hz dB 23,7 41,3 
250 Hz dB 22,8 43 
315 Hz dB 23,1 42,3 
400 Hz dB 23,5 38,7 
500 Hz dB 24,4 38,9 
630 Hz dB 23,2 38,4 
800 Hz dB 22,7 39,8 
1 kHz dB 24,4 40 

1,25 kHz dB 22,2 38,4 
1,6 kHz dB 22,6 37,8 
2 kHz dB 22,1 37,2 

2,5 kHz dB 20,8 36,7 
3,15 kHz dB 21,1 35,1 

4 kHz dB 22,2 33,5 
5 kHz dB 18,1 29,9 

6,3 kHz dB 15 27,7 
8 kHz dB 13,6 25,7 
10 kHz dB 12,4 21,6 

12,5 kHz dB 10,1 18,5 

Táboa 10: Resultados de medicións acústicas en situación preoperacional 
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 Gráficas 

Para facilitar o contraste dos resultados de niveis continuo - equivalentes e frecuencias, en 
cada punto, amósanse as gráficas seguintes: 

   

Imaxe 3: Punto R01. Gráficas de resultados. 

  

Imaxe 4: Punto R02. Gráficas de resultados. 

 Análise de resultados 

No caso do punto R01, manten unha distribución de terzos de oitava común nas áreas de 
campo aberto, nas que dominan as baixas frecuenzas.  

Nembargantes, no punto R02, existe unha compoñente tonal emerxente destacable, o que 
pode deberse ao paso dun vehículo durante a medición, de tal xeito que os niveis brutos 
obtidos nas medicións son superiores no punto R02 

Aplicando as correccións por baixas frecuencias, ruídos impulsivos e tonais emerxentes, 
obtense o seguinte valor de continuo equivalente corrixido para cada punto: 
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Punto LAeq Ti 
(dBA) 

Kf ki Kt LK Aeq Ti 
(dBA) 

R01 33,4 3 0 0 36,4 
R02 48,9 6 0 6 57,9 

Táboa 11: Resultados e análises de medicións acústicas 

4.5 CONCLUSIÓNS 

Realizáronse medicións acústicas de cinco minutos de duración, en dous puntos (R01 en 
Paradela, e R02 no Outeiro) do ámbito de  a Zona de Reestruturación Parcelaria, tomando 
parámetros de nivel continuo equivalente en poderación A (LAeqT), C (LCeqT), impulsivos 
(LAIeqT),  e espectro de frecuencias en terzos de oitava (ponderación plana), como mostra 
representativa do panorama acústico en situación preperacional. 

Os puntos sitúanse xunto a poboacións habitadas do concello de Caldas, na parroquia de 
Bemil. 

As medicións fixeronse a 01/09/2022, en horario diúrno e en condicións meteorolóxicas 
adecuadas. 

Para efectos comparativos cos niveis de referencia do RD 1367/2007, a táboa referente a 
obxectivos de calidade acústica (Táboa A, Anexo II, ver 2.5.3 Obxectivos de Calidade Acústica) 
fixa en 65 dBA o nivel continuo equivalente (LAeqT) en horario diúrno para áreas residenciais 
(coas  variacións sinaladas segundo artigos 14 e 15 do D 1367/2007). 

O resumo de resultados obtidos é: 

 

Punto Ld (dBA) 
R01 36 
R02 58 

Táboa 12: Resultado final de medicións acústicas 

 

Ao tratarse de áreas residenciais existentes, aplica o art. 14 do RD 1367/2007, polo que o límite 
en horario diúrno é de 65 dBA, salvo que se consideren como zonas de campo aberto en que 
se reduciría en 5 dBA. 

Por tanto, tódolos puntos cumpren cos obxectivos de calidade acústica. 

5. EMISIÓNS ACÚSTICAS EN FASE DE OBRAS 

Durante as obras para a execución de camiños principais, secundarios, explanación de predios, 
derribos de muros ou construcións, ..., segundo se prevexa nos futuros proxectos relacionados 
con esta ZRP, produciranse emisións acústicas xeradas pola actividade da maquinaria de obras. 

A priori non se poden estimar os niveis acústicos que se poden producir nas fases de obras, 
nin a súa situación, polo que unicamente se poden establecer as medidas preventivas ou 
correctoras a aplicar na fase de obras, así como o control e vixilancia para verificar o seu 
cumprimento e eficacia. 
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Estas medidas inclúense no Programa de Medidas Correctoras e no Plan de Vixilancia 
Ambiental, ambos na memoria do EsIA do que forma parte este documento. 

6. EMISIÓNS ACÚSTICAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

En fase de explotación ou fase en que se finaliza a concentración parcelaria para a posta á 
disposición dos predios, e dos novos vías, unicamente se prevén emisións acústicas xeradas 
por: 

1. Tránsito de maquinaria agrícola e vehículos,  

2. Traballos de maquinaria agrícola en predios, para operacións comúns 

Ditas fontes acústicas, xa existentes, non supoñen impacto acústico destacable no medio. 

 
 
 
Santiago de Compostela, Decembro de 2022 
Asunción Salvador 
Enxeñeira Agrónoma 
AMBIOTEC SLU 
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APÉNDICE 01:  

PLANOS 

  



#*

#*

Catoira

Cuntis

MorañaPortas

Caldas
de Reis

Vilagarcía
de Arousa

SabadínBarreiro

Segade de
Arriba

Caldas
de ReisA Gándara

O Carballal

Follente Nodar

A Baxe

Soutelo
de Abaixo A Curuxal

A Canle

Sequeiros O Pazo
Soutelo
de Arriba

As Veigas
de Almorzar Paradivas

Arretén

O Somonte

Paraimas
Segade de

Abaixo

A Lavandeira

ReirísA Requeixada

Eirín O Aguiúncho

Cardín

Saiar

Outeiro

O Pazo A Igrexa

Casal do Mato

Cesariños

O Souto

Aboi

O Outeiro
A Peroxa

Paradela

Baltar

O Cope O Cruceiro

Campelo

Faramontáns

Asar

A Igrexa

Cesar

R1

R2

524000 526000 528000 530000 532000

4
7

16
0

0
0

4
7

16
0

0
0

4
7

18
0

0
0

4
7

18
0

0
0

4
7

2
0

0
0

0

4
7

2
0

0
0

0

±

#* Punto Medición Acústica

Perímetro ZRP

Ámbito 200 m

Concello_Caldas

Asentamentos
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ORIGINAL
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0 350 700

Metros

1:25.000ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANEXO Nº 4

PUNTOS CONTROL
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DECEMBRO- 2022
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APÉNDICE 02:  

DOCUMENTOS DA COMPETENCIA ACÚSTICA 
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ANEXO 5. ESTUDO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 
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1. OBXETO 

A lexislación de referencia en materia de paisaxe da Comunidade Autónoma de Galicia 
correspóndese coa Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe (DOG nº 139, de 
18/07/2008). Lei que sinala no apartado nº 1 do artigo 11º o seguinte: 

“En todos os proxectos que deban someterse ao procedemento de Declaración de Impacto 
Ambiental, segundo establécese na lexislación sectorial vixente, as entidades promotoras 
deberán incorporar no estudo de impacto ambiental un estudo de impacto e integración 
paisaxística, documento específico no que se avaliarán os efectos e impactos que o 
proxecto poida provocar na paisaxe e as medidas de integración paisaxística propostas 
polas mencionadas entidades”. 

A teor do establecido na citada lei e dado que o presente Proxecto enmarcaríase dentro os 
supostos sometidos a trámite de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria e polo tanto a 
Declaración de Impacto Ambiental, considérase necesario incluír un Estudo de Impacto e 
Integración Paisaxística que acompañe ao Estudo de Impacto Ambiental do Proxecto. 

Con motivo de realizar unha valoración do factor paisaxe do proxecto, elabórase o presente 
documento, adaptado en boa parte aos contidos que se establecen no apartado 2º do artigo 
11º da citada lei : 

a) “Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores 
paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da paisaxe. 

b) As características principais do proxecto. 

c) O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe. 

d) A xustificación de como se incorporaron ao proxecto os obxectivos de calidade paisaxística 
e as determinacións das directrices de paisaxe establecidas para a unidade de paisaxe na 
que se pretende executar a actuación. O contido deste apartado será preceptivo unha vez 
que sexan aprobadas as directrices de paisaxe. 

e) Os criterios e as medidas que se deben adoptar para alcanzar a integración paisaxística 
do proxecto” 

2. MARCO LEGAL. 

2.1 LEXISLACIÓN EUROPEA 

• Convenio Europeo da Paisaxe do 1 de Marzo do 2004.  

2.2 LEXISLACIÓN NACIONAL 

• Atlas dos paisaxes de España (2004). 

• Real Decreto 556/2011, do 20 de abril, para o desenrrolo do Inventario Español do 
Patrimonio Natural e a Biodiversidade. 

2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe (DOG nº 139, de 18/07/2008). Cuxo 
obxecto é  o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a  ordenación da paisaxe 



 

 Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 05 Estudo de Impacto e Integración Paisaxística 

 

AN05_EIIP_Bemil_02.docx 

 

Páxina 7 

 

de Galicia, a fin de preservar e ordenar todos os elementos que a  configuran no marco 
do desenvolvemento sostible, entendendo que a paisaxe ten unha  dimensión global 
de interese xeral para a comunidade galega, por canto transcende aos campos 
ambientais, culturais, sociais e económicos. Norma onde se establece o marco de 
aplicación para a realización dos estudos de Impacto  e Integración Paisaxística. 

• Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das Paisaxes de Galicia. 

• Decreto 96/2020, do 29 de Maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, de 
7 xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia.- Cuxo obxecto é o desenvolvemento do 
recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da paisaxe en Galicia. 
Dita norma sinala no  artigo nº 35, o contido do EPA. 

• Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproba as Directrices da Paisaxe de 
Galicia.- Documento que establece determinacións que, baseadas nos catálogos da 
paisaxe, definen e precisan para cada unidade de paisaxe os obxectivos de calidade 
paisaxística que se pretenden alcanzar, así como normas de carácter vinculante e 
recomendacións  aos proxectos e/o plans de aplicación. 

3. METODOLOXÍA 

A metodoloxía de análise da paisaxe empregada para o presente estudo utiliza como 
ferramenta basee a Guía de Estudos de Impacto e Integración Paisaxística do Instituto de 
Estudos do Territorio, adaptada ás características propias do Proxecto en cuestión, así como 
o establecido nos artigo artigos nº  27, 28, 29, 30 e 31 do Decreto 96/2020, do 29 de Maio, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei 7/2008, de 7 xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia , 
mediante o desenvolvemento dos seguintes aspectos: 

a) Caracterización da actividade 

b) Descrición de Proxecto. 

c) Caracterización da paisaxe. 

d) Impactos do proxecto 

e) Obxectivos de calidade paisaxística e as determinacións das directrices de paisaxe 
aplicación ao Proxecto e grao de adecuación. 

f) Proposta de Medidas de preventivas e correctoras para alcanzar a integración 
paisaxística do Proxecto 

Para a caracterización da paisaxe utilízase a información do Catálogo das Paisaxes de Galicia 
aprobado polo “Decreto 119/2016, do 28 de xullo”. Documento de carácter técnico que aborda 
a primeira etapa do proceso de planificación da paisaxe, consistente na súa análise e diagnose, 
e que serve de base para a elaboración dos Estudos de Paisaxe. 

Con todo, nun paso previo, á caracterización da paisaxe, procederase a delimitar o ámbito de 
estudo, para a continuación, proceder a realizar unha descrición e caracterización da paisaxe 
a nivel da unidade da paisaxe onde se circunscriben as actuacións segundo a información 
dispoñible no Catálogo das Paisaxes de Galicia. 



 

 Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 05 Estudo de Impacto e Integración Paisaxística 

 

AN05_EIIP_Bemil_02.docx 

 

Páxina 8 

 

A estes puntos engadiranse outros aspectos como a intervisibilidad. Así mesmo, para o 
desenvolvemento dos apartado e)  e f), terase en conta as Directrices de Paisaxe de Galicia, 
aprobadas por Decreto 238/2020, do 29 de decembro 

4. CARACTERIZACIÓN DA ACTIVIDADE  

A Zona de Reestruturación Parcelaria de Bemil (Caldas de Reis), atópase na fase de publicación 
do decreto do Consello de la Xunta, polo que se declara a utilidade pública da reestruturación 
parcelaria: Decreto 167/2022, do 15 de setembro, polo que se declara de utilidade pública a 
reestruturación parcelaria dá zona de Santa María de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra). 

Tal e como se recolle no decreto, ou perímetro dá zona será, en principio, ou correspondente 
á parroquia de Santa María de Bemil. Ou referido perímetro quedará en definitiva modificado 
polas rectificacións, inclusións e exclusións que se acorden ao abeiro dúas artigos 23 e 24 dá 
Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora dá estrutura territorial agraria de Galicia. 

Este decreto será de aplicación á totalidade dos terreos incluídos dentro do perímetro de 
reestruturación, independentemente dá súa capacidade e situación produtiva, e calquera que 
sexa a súa clasificación urbanística, agás clasificar como urbanos e urbanizables. 

Declarada de utilidade pública a reestruturación parcelaria dunha zona, esta será obrigatoria 
para todas as persoas propietarias e titulares de dereitos e situacións xurídicas sobre terreos 
comprendidos dentro do perímetro de reestruturación, así como para os operadores públicos 
e privados de redes de subministración, infraestruturas e aproveitamentos. 

As seguintes fases da reestruturación parcelaria serán: 

• Bases de reestruturación parcelaria: 

- definición da parcelario 

- investigación da propiedade e clasificación de terras  

- redacción do correspondente Plan de ordenación de leiras de especial vocación 
agraria 

• Acordo de reestruturación parcelaria. 

• Acta de reorganización da propiedade. 

De forma paralela, vez aprobadas as bases de reestruturación parcelaria, aprobarase un Plan 
de Obras que reflectirá todas as actuacións en infraestruturas rurais colectivas indispensables 
para a reestruturación parcelaria. 

As actuacións previstas inicialmente para o Plan de Obras son as seguintes: 

 Redes de camiños principais e secundarios, para dotar de acceso, ás novas leiras de 
substitución que non dispoñan de acceso existente. 

 Acondicionamento de accesos ás leiras de substitución que debido á reestruturación 
non dispoñan de acceso viable. 

 Medidas que se determinen no presente documento ambiental. 



 

 Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 05 Estudo de Impacto e Integración Paisaxística 

 

AN05_EIIP_Bemil_02.docx 

 

Páxina 9 

 

As obras do Plan de Obras proxectaranse e executarán respectando as recomendacións do 
documento ambiental de que se trate, en especial as relativas aos valores paisaxísticos, 
ambientais e do patrimonio cultural das zonas. 

Os proxectos de obras expoñeranse ao público durante un período dun mes. 

5. CARACTERIZACIÓN DO PROXECTO 

5.1 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para o presente proxecto valoraronse a seguinte proposta de alternativas: 

• Alternativa 0.- Baseada na non realización da reestructuración parcelaria. Neste 
senso a non realización do proxecto pode condicionar a supervivencia da actividadw 
agrogandeira e a conservación da paisaxe en lenta e progresiva orientación cara a 
producción forestal, co que o territorio perdería o seu uso histórico, perderia poboación 
e sufriría un deterioro da paisaxe actual. 

• Alternativa 1.- Baseada na realización da reestructuración parcelaria con zonas de 
exclusión. Esta alternativa implicaría a exclusión do proceso de reestructuración de 
todas aquelas parcelas que, polas características do seu uso ou os elementos 
ambientais ou patrimoniais que soportan, non se consideren adecuadas oo presenten 
limitacións para un uso agrogandeiro ou forestal. Entre as áreas a excluir estarían 
principalmente as seguintes: 

o Zonas Industriais. 

o Núcleos rurais. 

o Elementos ambientais. 

o Elementos do patrimonio cultural. 

O proceso de exclusión das parcelas que albergan algún dos elementos anteriores, 
implicaría a exclusión do total da parcela catastral onde se encontre o elemento ou 
espazo, non podendo excluír unicamente a superficie ocupada polo elemento ambiental 
ou patrimonial sensible. Dita situación provocaría unha diminución drástica da 
superficie que se vai reestruturar facendo que o obxectivo buscado coa restruturación 
parcelaria se desvirtue e a faga inefizaz e inviable técnica e economicamente. Por outra 
banda esta alternativa deixaría de lado a aqueles propietarios que conviven 
actualmente cos ditos elementos nas súas parcelas e que, en moitas ocasións, só 
ocupan unha superficie mínima delas.  Deste xeito estase a impedir que moita 
superficie con vocación agrícola ou forestal se vexa benificiada do proceso de 
reestruturación. 

• Alternativa 2.- Nesta partese da consideración inicial de todo o perímetro establecido, 
de forma que toda a superficie con vocación agrogandeira ou forestal se vexa incluída 
na resestruturación. Esta opción permite incluír inicialmente a todas as parcelas 
englobadas no perímetro, independentemente da planificación do solo de cada parcela 
ou as restricións ambientais ou patrimoniais polas que se vexan afectadas total ou 
parcialmente. Deste xeito permítese a participación de todos aqueles propietarios que, 
aínda que posúen elementos merecedores dalgún tipo de protección nas súas parcelas, 
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levan facendo un uso agro forestal ou doutro tipo delas desde sempre.Permítese 
igualmente que a decisión da integración dos núcleos rurais dentro da reestruturación 
sexa avaliada caso a caso pola autoridade municipal, en función das características 
especiais de cada un, e unha vez coñecida a opinión de cada propietario ao respecto.  

Con está alternativa, o tratamento que se lles deba realizar ás parcelas con áreas ou 
elementos singulares, atrasase ás seguintes fases da reestruturación, unha vez 
realizada a exposición pública. O resultado da exposición pública permitirá coñece-la 
opinión, necesidades e obrigas das distintas administracións afectadas, propietarios e 
outros axentes implicados. Este coñecemento permitirá seleccionar da forma máis 
racional e informada, o tratamento que se vai realizar sobre cada unha das áreas ou 
elementos singulares. A integración dos obxectivos da reestruturación coas necesarias 
medidas de protección dos elementos e áreas, realizarase mediante a definición 
dunhas medidas ambientais de actuación para cada unha das áreas ou elementos 
sensibles. 

Finalmente e tralo analise previo das alternativas estudadas, seleccionarase a alternativa 2 
que é a única que permite conxugar de forma racional a consecución do obxetivo buscado coa 
restructuración, coa necesaria protección das áreas y elementos singulares, así como con 
otros usos planificados. 

5.2 DESCRIPCIÓN DO PROXECTO 

Polo tanto, no tocante á selección da alternativa 2, realizase unha propuesta inicial de camiños 
principais. Para elo definiuse unha rede de camiños inicial a desenrolar no marco da ZRP que 
foi obxecto dunha pormenorizada revisión durante os traballos de campo. Trátase dun 
conxunto de nove (9) camiños que transitan sobre camiños existentes e que simplemente 
precisarían dunha mellora sobre o seu estado actual, sen precisar novas aperturas e cuns 
sobreanchos viables na meirande parte dos casos. Con esta rede de camiños plantexada 
preténdese mellorar a comunicación entre os núcleos poboacionais existentes e os predios 
próximos aos mesmos. Rede de camiños nomeada do 10 ao 18 cunha lonxidude total de 12.844 
metros, coas caracteristicas que se mencionan na seguiente taboa: 

CAMIÑO 
Nº LONG (m) ZONA CAMIÑO 

EXISTENTE 
CAMIÑO 
CATASTRO 

CAPA DE 
RODADURA 

10 1.476 SE SI Parcialmente Herba / Terra 

11 2.606 SE SI SI 
Terra / Horizonte 

mineral 
12 642 N SI SI Terra 
13 2.427 SE SI SI Terra 
14 1.567 O SI SI Terra 
15 1.081 NE SI Parcialmente Terra / árido 
16 737 E SI SI Terra / árido 
17 904 E SI SI Terra 
18 1.405 CENTRO SI SI Terra / árido 

TOTAL 12.844       

Táboa 1: Camiños principais propostos, e a sua situación actual 
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6. CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE 

6.1 DEFINICIÓN DO ÁMBITO DE ESTUDO 

A definición do ámbito visual a nivel das actuacións obxecto de estudo, realizouse a través da 
topografía, utilizando como base de traballo o modelo dixital do terreo (resolución 5x5) do  
IGN (follas 120 e 152). 

Para a definición do ámbito visual tamén foi necesario definir puntos de observación 
relevantes do proxecto. Para iso seleccionáronse unha serie de puntos de observación do eixo 
do traza da proposta de caminos cada 50 m. 

Cos puntos de observación e mediante o uso de sistemas de información xeográfica realízase 
unha primeira aproximación das zonas visibles dende os puntos mencionados. Posteriormente 
identifícanse as concas do Plan Hidrolóxico- Galicia - Costa nun limiar de nitidez  aproximado 
de 1.000 metros dende os puntos de observación. E finalmente axústase o ámbito visual coa 
información obtida das zonas visibles e as concas hidrolóxicas, resultando un ámbito visual 
coas seguintes características: 

• Concas  do Plan Hidrolóxico- Galicia - Costa integradas no ámbito visual nun limiar 
aproximado de 1.000 metros: Encoro De Con, Rego De Follente, Río Bermaña Ou 
Regueiro Do Galo, Río Catoira, Río Chain Ou Rego De As Zamas, Río Louro, Río Umia, 
Río Umia, Ulla. Neste caso a principal conca é a do río Umia, na que confluen o resto 
de subconcas entre as que destacan a do rego de Cardín, rego da pedra da Torta, 
rego de Follente, rego de Aresteiros e río Bermaña. 

• Concellos afectados: Caldas de Reis y Catoira. 

• Superficie do ámbito visual: 3.503,27 ha. 

• Orientación preferente das concas: Sureste 

• Núcleos de poboación: A Bouza (19 hab.), A Canle (28 hab.), A Estación (79 hab.), A 
Lavandeira (19 hab.), A Peroxa (10 hab.), Aboi (110 hab.), Ardiña (0 hab.), As Cortiñas 
(86 hab.), As Veigas de Almorzar (129 hab.), Barreiro (22 hab.), Caldas de Reis (4.624 
hab.), Cardín (94 hab.), Follente (204 hab.), Gundiñáns (29 hab.), Nodar (103 hab.), O 
Campo (25 hab.), O Carballal (57 hab.), O Cope (134 hab.), O Cruceiro (71 hab.), O 
Outeiro (36 hab.), O Pazo (86 hab.), O Somonte (32 hab.), Os Castaños  (63 hab.), 
Outeiro (262 hab.), Parada (37 hab.), Paradela (160 hab.), Paradela (27 hab.), Paraimas 
(45 hab.), Paraíso (27 hab.), Sequeiros (111 hab.), Soutelo de Abaixo (56 hab.), Soutelo 
de Arriba (58 hab.) y Souto (78 hab.). (Datos obtenidos de información disponible y 
actualizada del Centro Nacional Información Geográfica). 

• Vías de Comunicación: AP-9 E-01, EP-8001, EP-8002, EP-8004, FF.CC. A Coru, N-550, 
N-640 y PO-305. 

Devandito ámbito reflíctese na cartografía achegada no Apéndice I do presente Estudo e na 
seguinte imaxe: 
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Imaxe 1: Ámbito de Estudo 

6.2 ENCADRE DO ÁMBITO VISUAL NO CATÁLOGO DE PAISAXES DE GALICIA E DESCRICIÓN  

Por mor da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia, no ano 2011, a 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia puxo en 
marcha a Estratexia da Paisaxe Galega para a posta en valor, protección e recuperación da 
paisaxe. Estratexia que se pretende levar a cabo coa elaboración dos Catálogos e Directrices 
da Paisaxe, cuxo obxectivo principal é identificar e caracterizar os valores e as potencialidades 
da paisaxe da Galicia cara a súa protección e xestión. 

Os catálogos de paisaxe supoñen a planificación da paisaxe, mediante a súa análise e diagnose, 
de forma que sirva de base para a elaboración das Directrices de Paisaxe e que sirva ademais 
de soporte na elaboración dos Estudos de Impacto e Integración Paisaxístico e a outros 
informes sectoriais en materia de paisaxe. Actualmente, cartografáronse 12 grandes áreas 
paisaxísticas en Galicia que contan cos seus respectivos catálogos de paisaxe: 
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Imaxe 2: Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia/Ambito concentración 

O ámbito visual identificado no presente estudo, enmárcase dentro da gran área paisaxística: 
Rías Baixas (comarca Umia - O Salnés). Segundo información consultada na devandita comarca, 
respecto diso da paisaxe no ámbito visual das actuacións, pódese establecer o seguinte: 

a) Segundo as unidades de paisaxe definidas no catálogo de paisaxes, no ámbito de 
estudo identifícase unidades que geomorfológicamente enmárcanse dentro de Litoral 
Cantabro-Atlantico e Vales sublitorais. En canto á cuberta estas unidades 
clasificaríanse en agrosistema extensivo, agrosistema intensivo (mosaico 
agroforestal), Agrosistema intensivo (plantacion forestal), agrosistema intensivo 
(superficie de cultivo), matogueira e rochedo e rururbano (diseminado). 

b) En canto aos valores paisaxísticos naturais e ecolóxicos identifícanse os seguintes: 

• Biodiversidade, o ámbito presenta parte de superficie en área potencial do Plan de 
recuperación do escribano palustre (Emberiza schoeniclus) e a zona 2 e 3 do Plan de 
Xestión do Lobo. Así como árboles senlleiras no parque de Caldas de Reis (Araucaria 
angustifolia e Cunninghamia lanceolata). 

• Geodiversidad: Non se atopan lugares de interese xeolóxico. 

• Espazos naturais protexidos: Non se atopan. 

• Outros espazos: Duas carballeiras catalagodas como espacios protexidos no PXOM 
de Caldas. 
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c) En canto a valores paisaxísticos culturais e patrimoniais: No ámbito atópanse 
numerosos elementos do patrimonio cultural, (arqueolóxicos, arquitectónicos e 
etnográficos), entre os que destacan numerosos horreos da parroquia de Bemil, a 
Igrexa de Bemil e o Camiño  de Santiago Portugués. 

d) En canto a valores paisaxísticos panorámicos, no se atopan sendeiros no ámbito de 
estudio. En canto a miradoiros, no ámbito atópase o miradoiro do Monte Xiabre. 

e) En canto a valores paisaxísticos de uso, no ámbito visual obsérvanse zonas agrícolas, 
zonas agroforestais de coníferas e eucaliptos, zonas agroforestais de frondosas 
caducifolias autóctonas e zonas de alta capacidade produtiva. Para o caso de produtos 
galegos de calidade, o ámbito é zona de produción de castaña  e grelos de Galicia, da 
denominación de orixe Queixo de tetilla, de mel, torta de Santiago, de lacón e tenreira 
galega, de bagazo e de agricultura ecolóxica. Respecto dos usos extractivo, enerxético 
e áreas empresariais, atópanse liñas de media e alta tensión, áreas empresariais e 
eólicos. 

f) En canto a visibilidade estratéxica, a exposición visual valorada no Catálogo das 
paisaxes de Galicia no ámbito de estudo, relaciónase coa visibilidade desde núcleos e 
estradas. Neste sentido no ámbito de estudo, as clases de superficies de visibilidade 
distribúense da seguinte forma: 

o 1.128,73ha en zonas de visibilidade baixa. 

o 723,26 ha en zonas de visibilidade media. 

o 208,59 ha en zonas de visibilidade alta 

o 57,66 ha en zonas de visibilidade moi alta. 

o O resto da superficie do ámbito 1.385,04 ha non conta con valoración. 

Con relación á visibilidade desde carreiros, camiños e miradoiros, o ámbito de estudo 
conta coas seguintes clases: 

o 1.525,82 ha en zonas de visibilidade baixa. 

o 1.039,64 ha en zonas de visibilidade media. 

o 439,58 ha en zonas de visibilidade alta 

o 318,28 ha en zonas de visibilidade moi alta. 

o O resto da superficie do ámbito 179,96 ha non conta con valoración. 

g) Áreas Especial Interese Paisaxística: Non se atopan. 

Atendendo á descripción do ámbito de estudio, así como a información contida no Catalago 
de Paisaxes de Galicia para o ámbito evaliado, expoñense na seguinte imaxe os principais hitos 
de relevancia para a a paisaxe: 
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Imaxe 3: Hitos de referencia Paisaxística 

7. VALORACIÓN DEL PAISAJE 

7.1 PLANTEAMENTO 

En canto á valoración da Paisaxe, esta achégase a continuación considerando no proceso tanto 
aspectos descritivos do carácter da paisaxe e dos seus compoñentes no ámbito de estudo 
como aqueloutros aspectos que contribúen a definir e valorar dúas características complexas 
do elemento paisaxe, como son a súa calidade visual ou paisaxística e a súa fraxilidade visual, 
é dicir, susceptibilidade da paisaxe ao cambio cando se desenvolven actividades sobre el. 

En canto á calidade visual ou paisaxística dun espazo dado, esta vén marcada polas 
características dos factores implicados na definición da paisaxe nese espazo, que no presente 
caso son, basicamente: 

 As unidades de paisaxe. Factor que se relaciona coa cuberta asociada ás devanditas 
unidades, onde se analiza a naturalidade e complexidade. Polo que a maior 
naturalidade, complexidade.., etc. maior calidade visual. 

 A fisiografía, cuxa influencia vén dada pola maior ou menor complexidade e 
variabilidade da topografía e formas do terreo, sendo que a maiores complexidade e 
variabilidade maior calidade visual. Neste caso a pendente do terreo será o 
característica determinante á hora de valorar a fisiografía. 

 Presenza de fitos importantes para a calidade visual como  Espazos protexidos 
presentes no ámbito visual e zonas de policía de cauces. 

Pola súa banda, a fraxilidade visual ou capacidade de absorción visual dun territorio defínese 
como a susceptibilidade da paisaxe do devandito espazo ao cambio cando se desenvolve un 
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uso sobre el; é, por tanto, unha expresión do grao de deterioración que a paisaxe 
experimentaría #ante a incidencia de determinadas actuacións. Os puntos con baixos niveis 
de fraxilidade visual serían aqueles posuidores de características tales que lles permitan 
disimular e mesmo ocultar os efectos das accións desenvolvidas neles. 

Os factores implicados na definición da fraxilidade visual dun espazo dado son, basicamente, 
os seguintes: 

 Para a fraxilidade visual intrínseca: 

- A pendente, onde se aplicou o criterio de atribuír unha maior capacidade de 
absorción visual a aquelas zonas do territorio con pendentes menos acusadas, ou o 
que é o mesmo, maior fraxilidade visual ás áreas de relevo máis pronunciado. 

- Orientación do relevo: Presentarán maior fraxilidade aquelas zonas do territorio 
que se atopen en zonas de solaina que en zonas de sombría. 

 Para a fraxilidade visual adquirida.- Trátase de realizar unha valoración da fraxilidade 
visual en base ás distintas frecuencias de observación xeradas desde espazos como 
asentamentos poboacionais, vías de comunicación, miradoiros, lugares de culto, etc. 
Para a realización desta análise, asúmese que áreas de igual calidade e fraxilidade 
paisaxística, poden avaliarse de distinta maneira en función de que sexan observadas 
con maior ou menor frecuencia, sendo esta un valor engadido (un maior número de 
visitantes incrementará a valoración paisaxística dunha zona). 

7.2 CALIDADE INTRÍNSECA DA PAISAXE 

Para a valoración da calidade intrínseca da paisaxe é necesario realizar unha análise no que 
entran en xogo múltiples factores. Neste caso van analizar os factores: antes mencionados 
como son: 

• Unidades de paisaxe (cobertura vexetal e outras coberturas) 

• Terreo (pendente) 

• Fitos singulares (Espazos protexidos do PXOM de Caldas e zonas de policía de 
cauces dos pincipais ríos e regatos; incluense este ultimo ao ser elementos 
limitantes a nivel da paisaxe á  hora de planificar unha reestructuración parcelaria). 

Na avaliación total da calidade visual, o factor unidades de paisaxe adquire un peso do 50%, 
con respecto a fitos cun 30% e o terreo cun 20%. 

 UNIDADES DE PAISAXE 

A cuberta das unidades da paisaxe constitúe un factor de importancia para avaliar a calidade 
a paisaxe do ámbito visual. Neste sentido vai avaliar a complexidade e naturalidade da cuberta 
vexetal asociada. Neste caso a naturalidade fai referencia ao valor ecolóxico da comunidade 
ou comunidades vexetais e a complexidade fai referencia a dous aspectos: diversidade e 
estratificación; xa que a mestura de especies reduce a monotonía de paisaxe e a disposición 
vertical de elementos vexetais. 
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Previamente á valoración dos factores específicos e estruturais hai que establecer a cuberta 
que se atopa no ámbito de estudo. A este respecto e no caso do ámbito visual obtéñense os 
seguintes tipos de unidades de paisaxe e cuberta asociada en función da superficie que ocupan: 

 

 

UNIDADES DE PAISAJE SUPERFICIE DE 
OCUPACIÓN (ha) 

% DE 
OCUPACIÓN 

Agrosistema extensivo 91,14 2,60 
Agrosistema intensivo 
(mosaico agroforestal) 

1.125,08 32,12 

Agrosistema intensivo 
(plantacion forestal) 

1.539,71 43,95 

Agrosistema intensivo 
(superficie de cultivo) 

2,48 0,07 

Matogueira e rochedo 189,53 5,41 

Rururbano (diseminado) 555,33 15,85 

TOTAL 3.503,27 100,00 

Táboa 2. Unidades de paisaxe 

 

Imaxe 4: Grafico unidades paisaxe 

No ámbito próximo ás actuacións do parque pódense observar as seguintes representacións 
das unidades da paisaxe: 
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Representación de agrosistema intensivo 
(plantación forestal) ao noroeste de 
Follente 

Representación de matogueira  

  
Representación de agrosistema intensivo 
(superficie de cultivo) na parte sur de 
Follente 

Representación de agrosistema intensivo 
(plantación forestal) na zona norte 

Táboa 3: Representación unidades paisaxe (reportaxe fotográfico) 

Para máis información respecto diso das unidades da paisaxe presentes no ámbito, no Anexo 
02 de Reportaxe fotográfica que acompaña á memoria do EIA, achéganse representacións das  
unidades paisaxísticas no ámbito da concentración parcelaria. 

Trala valoración dos factores implicados (naturalidade e complexidade) obtense unha 
valoración da cuberta nun rango de 0 a 50. Os resultados obtidos clasifícanse en 5 clases como 
a continuación detállase: 

VALOR IMPORTANCIA DAS 
UNIDADES  DA PAISAXE 

0-10 MOI BAIXA 
> 10-20 BAIXA 
>20-30 MEDIA 
>30-40 ALTA 
>40-50 MOI ALTA 

Táboa 4: Rangos de unidades da paisaxe 

A continuación, detállase a relación das clases e a porcentaxe de superficie que ocupan no 
ámbito visual: 
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 ÁMBITO VISUAL 
IMPORTANCIA 

UNIDADES PAISAXE OCUPACIÓN (ha) % SUPERFICIE 

MOI BAIXA 646,45 18,45 
BAIXA 191,96 5,48 
MEDIA 2.664,95 76,07 
ALTA 0,00 0,00 
MOI ALTA 0,00 0,00 

Táboa 5: Valoración Unidades da Paisaxe 

Dos resultados obtidos conclúese que boa parte do ámbito de estudo atópase en zonas de 
calidad moi media (76,07%) que se corresponde na súa maioría con repoboación forestal. 

 TERREO (PENDENTE) 

Neste punto o aspecto que se vai a analizar para avaliar a calidade da paisaxe é o relevo. Para 
iso vaise a valorar o factor de pendente. Neste caso a valoración centrarase en avaliar se o 
terreo é máis ou menos escarpado, considerando a esta como condición que eleva a calidade 
paisaxística. Dita avaliación realizarase a través  da análise de pendentes, considerando 
relevos escarpados naquelas zonas onde as pendentes sexan maiores e relevos chairos zonas 
de baixa pendente. A escala de valoración reflíctese na seguinte táboa: 

RANGO PENDENTE VALOR TIPO PENDENTE VALOR PENDENTE 
ASIGNADO 

0-10 % 4 Terreo chan Moi baixa 

> 10-20 % 8 
Terreo lixeiramente 
ondulado 

Baixa 

> 20-30 % 12 Terreo ondulado Media 
> 30-60 % 16 Terreo abrupto Alta 
> 60 % 20 Terreo escarpado Moi alta 

Táboa 6: Rangos de pendente 

Os resultados obtidos na análise das pendentes do ámbito de estudo móstranse na seguinte 
táboa: 

RANGO 
PENDENTE SUP (ha) 

% DE 
SUPERFICIE 
DO AMBITO  

IMPORTANCIA DA 
PENDENTE 

0-10 % 964,10 27,52 Moi baixa 
> 10-20 % 1.039,10 29,66 Baixa 
> 20-30 % 698,72 19,94 Media 
> 30-60 % 774,61 22,11 Alta 
> 60 % 26,82 0,77 Moi alta 

Táboa 7: Valoración pendente 

O relevo predominante no ámbito de estudo correspóndese con superficies chans ou 
lixeiramente onduladas, de forma que aproximadamente un 57,18 % do ámbito de estudo 
corresponde a superficies cunha pendente inferior ao 20%. Un 19,94  %  atópase en terreo 
ondulado (pendente entre 20-30%). Por último, detéctase unha porcentaxe de 
aproximadamente un 22,11% en terreo abrupto e un 0,77 % en terreo escarpado. 
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 FITOS SINGULARES 

No ámbito visual identificáronse as seguintes áreas de interese ambiental ou paisaxístico 
como Fitos Singulares: 

• Duas carballeiras catalogadas como Espazos protexidos no PXOM de Caldas e zonas de 
policia de cauces 

Neste caso, a valoración centrarase en avaliar a presenza ou ausencia de ditas unidades na 
contorna de estudo. Dita avaliación realizarase a través da análise ráster de porcentaxe de 
superficie de ocupación por estes elementos. 

Na seguinte táboa inclúese a valoración tida en conta para a importancia de cada un dos fitos 
singulares considerados: 

FITOS SINGULARES VALOR IMPORTANCIA 
FITOS SINGULARES 

Resto de elementos do ámbito  5 Baixa 

Outros espazos 
Duas carballeiras catalogadas como Espazos 
protexidos no PXOM de Caldas 

30 Alta 

HIidrografia 
Zona de policía de cauces dos principais río e 
regatos do ámbito 

30 Alta 

Táboa 8: Valoración pendente 

Trala valoración dos fitos implicados obtense unha valoración nun rango de 0 a 30. Os 
resultados obtidos clasifícanse en 2 clases como a continuación se detalla: 

VALOR IMPORTANCIA FITOS 
5 BAIXA 
30 ALTA 

Táboa 9: Rango fitos 

A continuación, detállase a relación das clases e a porcentaxe de superficie que ocupan no 
ámbito visual: 

 ÁMBITO VISUAL 
IMPORTANCIA 

FITOS OCUPACIÓN (ha) % SUPERFICIE 

BAIXA 2.675,32 76,36 
ALTA 828,04 23,64 

Táboa 10: Valoración fitos 

Da análise obsérvase que boa parte da superficie do ámbito de estudo atópase en zonas de 
calidade baixa para o factor fitos, concentrándose as zonas de calidade alta nos ámbitos con 
presenza de espazos protexidos e zonas de policía de cauces que supoñen un 23,64 % da 
superficie de estudo. 
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 VALORACIÓN DA CALIDADE INTRÍNSECA DA PAISAXE 

Para a obtención final da calidade intrínseca da paisaxe vaise a proceder ao sumatorio dos 
aspectos analizados anteriormente: unidades paisaxe, pendentes y presenza de fitos 
singulares, coa siguiente fórmula: 

0,5*Unidades Paisaxe+ 0,3*Fitos + 0,2*Terreo 

Ou valor final da calidade intrínseca da paisaxe móstrase nun rango entre 0-100. O intervalo 
de valoración neste caso vai ser o seguinte: 

RANGO CALIDADE DA PAISAXE 

VALOR ASIGNADO Á 
CALIDADE 

INTRÍNSECA DA 
PAISAXE 

0-20 MOI BAIXA 
> 20-40 BAIXA 
>40-60 MEDIA 
>60-80 ALTA 
>80-100 MOI ALTA 

Táboa 11: Rangos de calidade intrínseca da paisaxe 

O resultado da calidade intrínseca da paisaxe do ámbito de estudo exponse a continuación: 

RANGO 
CALIDADE 

INTRINSECA 
PAISAXE 

SUP (ha) % DE SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR FINAL DA 
CALIDADE 

INTRÍNSECA DA 
PAISAXE 

0-20 363,74 10,38 Moi baixa 
> 20-40 1.010,99 28,86 Baixa 
>40-60 1.605,06 45,82 Media 
>60-80 523,56 14,94 Alta 
>80-100 0,00 0,00 Moi alta 

Táboa 12: Valoración da calidade intrínseca da paisaxe 

Trala análise dos valores obtidos para a calidade intrínseca da paisaxe, detéctase que a maior 
proporción da superficie de estudo atópase en clase media cun 45,82%,  seguida da clase baixa 
cunha ocupación de 28,86 %; así como un  14,94% en clase alta e un 10,38% en clase moi baixa; 
non detectándose superficies para a clasificación moi alta. 

Entre os rangos de calidades media e baixa concéntrase máis do 50% da superficie do ámbito 
de estudo. 

7.3 FRAXILIDADE VISUAL 

 FRAXILIDADE INTRÍNSECA 

A fraxilidade intrínseca da paisaxe é un concepto asociado á susceptibilidade do mesmo fronte 
a determinadas actuacións de impacto. Trátase da capacidade de resposta da paisaxe fronte 
a un determinado uso, do grao de deterioración #ante cambios nas súas propiedades. Trátase, 
por tanto, dunha forma de establecer a súa vulnerabilidade. Neste sentido, é importante ter 
en conta que unha alta fraxilidade é algo negativo da paisaxe, xa que supón que este ten un 
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carácter moi vulnerable fronte ás actuacións humanas. Por iso é polo que se dea un maior grao 
na avaliación de paisaxe ás zonas de máis fraxilidade. 

A análise da fraxilidade constitúe un proceso complexo. Con todo, neste caso consideraranse 
dous factores, dos cales un fai referencia á xeomorfoloxía do terreo (pendentes) e outro coa 
orientación. 

• Pendente: a maior pendente maior será a fraxilidade visual. 

• Orientación do relevo: Presentarán maior fraxilidade aquelas zonas do territorio 
que se atopen en zonas de solaina que en zonas de sombría. 

Estes factores van considerar con distintos graos de importancia na valoración da fraxilidade 
da paisaxe, de tal forma que a cuantificación das pendentes terá un valor do 20% do total e 
as orientacións un 80%. 

7.3.1.1 Terreo (Pendente) 

O efecto da pendente na fraxilidade das unidades da paisaxe consiste nun aumento tanto da 
susceptibilidade fronte a determinadas actuacións como da percepción dos danos que se 
poidan producir. Por tanto, as pendentes máis altas dan lugar a valores maiores de fraxilidade, 
polo que se pode dicir que este factor actúa nun mesmo sentido desde o punto de vista da 
calidade e a fraxilidade paisaxística, sendo dobre a súa repercusión. 

RANGO PENDENTE VALOR TIPO PENDENTE VALOR PENDENTE 
ASIGNADO 

0-10 % 4 Terreo chan Moi baixa 

> 10-20 % 8 
Terreo lixeiramente 
ondulado 

Baixa 

> 20-30 % 12 Terreo ondulado Media 
> 30-60 % 16 Terreo abrupto Alta 
> 60 % 20 Terreo escarpado Moi alta 

Táboa 13: Rangos de pendente para a fraxilidade intrínseca 

Tal e como se comentou no apartado da Calidade Intrínseca da Paisaxe, o relevo predominante 
no ámbito de estudo correspóndese con superficies chans ou lixeiramente onduladas, de 
forma que aproximadamente un 57,18 % do ámbito de estudo corresponde a superficies cunha 
pendente inferior ao 20%. Un 19,94  %  atópase en terreo ondulado (pendente entre 20-30%). 
Por último, detéctase unha porcentaxe de aproximadamente un 22,11% en terreo abrupto e un 
0,77 % en terreo escarpado. 

7.3.1.2 Orientación 

Con respecto á orientación da superficie, atopariámonos que as zonas orientadas ao sur 
(solaina) son as que dan valores altos de fraxilidade, xa que son máis fáciles de percibir polo 
ollo humano. Pola contra, as zonas de sombría, aínda que tamén presentan unha certa 
fraxilidade, esta será menor que nas zonas de solaina. 

En consecuencia, establécense as 5 categorías de clasificación da orientación en base aos 
seguintes rangos: 
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ORIENTACIÓN VALOR ASIGNADO IMPORTANCIA 

NORTE 16 Moi baixa 

NORDESTE E NOROESTE  32 Baixa 

ESTE E OESTE 48 Media 

SURESTE E SUROESTE 64 Alta 

SUR E PLANO 80 Moi alta 

Táboa 14: Rango de orientacións para a fraxilidade intrínseca 

A continuación, amósanse os resultados obtidos na valoración: 

VALOR 
ASIGNADO SUP (ha) 

% DE 
SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR DA FRAXILIDADE EN 
FUNCIÓN DA ORIENTACION 

16 584,30 16,68 Moi baixa 
32 681,19 19,44 Baixa 
48 947,88 27,06 Media 
64 965,97 27,57 Alta 
80 324,03 9,25 Moi alta 

Táboa 15: Valoración de orientacións para a fraxilidade intrínseca 

Á vista dos resultados, a unidade de estudo de paisaxe correspondente ás orientacións 
repártese case por igual entre as 2 categorías medias e altas, e valores inferiores  nas clases 
extremas. 

7.3.1.3 Valoración da fraxilidade intrínseca 

Para a obtención final da fraxilidade da paisaxe vai proceder ao sumatorio dos aspectos 
analizados anteriormente: pendentes e orientacións coa seguinte fórmula: 

0,2Pendente + 0,8Orientación 

O valor final da fraxilidade da paisaxe móstrase nun rango entre 0-100. O intervalo de 
valoración neste caso vai ser o seguinte: 

INTERVALO 
VALOR ASIGNADO Á 

FRAXILIDADE INTRÍNSECA DA 
PAISAXE 

0-20 MOI BAIXO 
>20-40 BAIXO 
>40-60 MEDIO 
>60-80 ALTO 
>80-100 MOI ALTO 

Táboa 16: Rango da fraxilidade intrínseca 

O resultado da fraxilidade no ámbito de estudo resulta como se expón a continuación: 
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RANGO 
FRAXILIDADE 
INTRÍNSECA 

PAISAXE 

SUP (HA) 
% DE 

SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR DA 
FRAXILIDADE 

INTRÍNSECA DA 
PAISAXE 

0-20 399,37 11,40 Moi baixa 

>20-40 515,75 14,72 Baixa 

>40-60 1.015,19 28,98 Media 

>60-80 1.243,37 35,49 Alta 

>80-100 329,67 9,41 Moi alta 

Táboa 17: Valoración da fraxilidade intrínseca 

O rango predominante para a valoración da fraxilidade intrínseca da paisaxe no ámbito de 
estudo corresponde ao valor alto cun 35,49%, seguido da valoración media cun 28,98% e con 
porcentaxes  similares nas clases Baixa, moi baixa  e moi alta (entre 9-14%). 

 FRAXILIDADE VISUAL ADQUIRIDA 

O último aspecto que se vai a analizar na valoración da paisaxe, é a fraxilidade visual adquirida, 
que consiste en analizar a frecuencia de observación desde elementos con gran afluencia de 
observadores, co obxectivo de valorar como afecta a afluencia de visitantes á avaliación da 
paisaxe. Para a realización desta análise, asúmese que áreas de igual calidade e fraxilidade 
paisaxística, poden avaliarse de distinta forma en función dos observadores potenciais, sendo 
leste un valor engadido (un maior número de visitantes incrementará a valoración paisaxística 
dunha zona). 

Para este caso, utilizáronse os datos dispoñibles no Catálogo de Paisaxe de Galicia 
correspondentes ás Zonas de maior exposición visual determinadas desde 2 zonas de 
observación: 

• Estradas e núcleos de poboación 

• Miradoiros, sendas e camiños 

Para a valoración da fraxilidade visual adquirida, para os observadores potenciais definidos no 
ámbito de estudo para ambas as categorías, utilizouse a seguinte fórmula: 

0,6Fraxilidade por visibilidade desde estradas e núcleos de poboación + 0,4Fraxilidade 
por visibilidade desde miradoiros, sendas e camiños. 

A análise e valoración da fraxilidade visual adquirida que é directamente proporcional á 
incidencia dos observadores potenciais en cada un dos espazos do ámbito de estudo, inclúese 
na seguinte táboa: 

VALOR 
ASIGNADO SUP (ha) 

% DE 
SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR DA FRAXILIDADE 
VISUAL ADQUIRIDA 

20 127,37 3,64 Moi baixa 
40 1.748,07 49,90 Baixa 
60 1.075,81 30,71 Media 
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VALOR 
ASIGNADO SUP (ha) 

% DE 
SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR DA FRAXILIDADE 
VISUAL ADQUIRIDA 

80 360,39 10,29 Alta 
100 191,72 5,47 Moi alta 

Táboa 18: Valoración da fraxilidade adquirida 

No caso que nos refire neste momento, extráese dos valores conseguidos que a maior 
proporción do ámbito de estudo defínese cunha importancia  baixa (49,90%), seguida da 
importancia media cunha porcentaxe do 30,71  %. 

En consecuencia, practicamente un 80% da superficie do ámbito de estudo correspóndese 
cunha fraxilidade visual adquirida medias e baixas. 

 VALORACIÓN DA FRAXILIDADE VISUAL FINAL 

Para a obtención final da fraxilidade da paisaxe vai proceder ao sumatorio dos aspectos 
analizados anteriormente: coa seguinte fórmula: 

0,4fraxilidade intrínseca + 0,6fraxilidade adquirida 

O valor final da fraxilidade da paisaxe móstrase nun rango entre 0-100. O intervalo de 
valoración neste caso vai ser o seguinte: 

INTERVALO VALOR ASIGNADO Á 
FRAXILIDADE VISUAL FINAL  

0-20 MOI BAIXO 
>20-40 BAIXO 
>40-60 MEDIO 
>60-80 ALTO 
>80-100 MOI ALTO 

Táboa 19: Rangos fraxilidade visual final 

O resultado da fraxilidade final no ámbito de estudo resulta como se expón a continuación: 

VALOR 
ASIGNADO SUP (ha) 

% DE 
SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR DA FRAXILIDADE 
VISUAL FINAL 

20 7,99 0,23 Moi baixo 
40 996,78 28,45 Baixo 
60 1.715,27 48,96 Medio 
80 623,91 17,81 Alta 
100 159,40 4,55 Moi alto 

Táboa 20: Valoración da fraxilidade visual final 

Respecto a a Fraxilidade Visual Final confírmase que un 48,96 % da superficie do ámbito de 
estudo correspóndese coa calidade media, seguida da calidade baixa cunha porcentaxe de 
ocupación de 28,45%. O conxunto de ambas as clasificacións supera o 75 % da superficie do 
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ámbito de estudo. As clases de categorías moi baixa, alta e moi alta apenas contan con 
representación. 

7.4 AVALIACIÓN FINAL DA PAISAXE 

O proceso analítico que se seguiu en apartados anteriores serviu para valorar os distintos 
aspectos necesarios para a avaliación final da paisaxe. Os dous factores fundamentais que se 
analizaron foron a calidade intrínseca da paisaxe e a fraxilidade visual ou final da paisaxe. Estes 
dous aspectos analizados en conxunto permitirán obter a avaliación final da paisaxe na zona 
de estudo. 

Na valoración final da paisaxe, a calidade intrínseca e a fraxilidade terán distinta importancia 
sobre a avaliación total da paisaxe. A obtención final de valoración da paisaxe leva a cabo 
mediante unha suma ponderada dos distintos aspectos considerados na devandita valoración: 

0,60*(calidade intrínseca) +0,40*(fraxilidade) 

O valor final da paisaxe atópase nun rango entre 0-100. O intervalo de valoración neste caso 
realízase en cinco divisións segundo un método de divisións manual nos seguintes intervalos: 

INTERVALO VALOR FINAL DA PAISAXE 
0-20 MOI BAIXO 
>20-40 BAIXO 
>40-60 MEDIO 
>60-80 ALTO 
>80-100 MOI ALTO 

Táboa 21: Rangos da calidade final da paisaxe 

Unha vez tidos en conta todos os aspectos que definen a calidade da paisaxe obtense a 
valoración final, que se expón na táboa seguinte: 

RANGO 
CALIDAD 

FINAL 
PAISAXE 

SUP (ha) % DE SUPERFICIE 
DO AMBITO 

VALOR FINAL 
DA PAISAXE 

0-20 18,74 0,53 Moi baixa 
>20-40 898,99 25,66 Baixa 
>40-60 2.204,04 62,91 Media 
>60-80 379,92 10,84 Alta 
>80-100 1,68 0,047 Moi alta 

Táboa 22: Valoración final da paisaxe 

Respecto a a valoración final da paisaxe é reseñable citar que non existe  apenas 
representación do rango de importancia moi alta e moi baixa. 

Concentrándose a maior parte da superficie en zonas de calidade media cunha ocupación do 
62,91 % seguido de superficies de valor baixa cun 25,66 %. 
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Imaxe 5: Calidade final da paisaxe no ámbito de estudo 

Engadir que, estes datos reflíctense na planimetría incluída no Apéndice I do presente Anexo. 

8. ANÁLISE DE  INTERVISIBILIDADE 

8.1 METODOLOXÍA 

A metodoloxía baséase fundamentalmente no cálculo da superficie da conca dende a cal, son 
visibles os camiños, empregando a aplicación Arcmap a partir da cartografía  tridimensional 
dispoñible: “Modelo Dixital do Terreo ( MDT05)” do  IGN, Follas nº 120 e 152. 

O proceso de traballo para a obtención das superficies dende as que serían visibles os camiños, 
foi o seguinte: 

• En primeiro lugar cárgase sobre o sistema  GIS ( Arcmap) o  MDT que servirá de 
base para o desenvolvemento do traballo. 

• Posteriormente, seleccionáronse os puntos de observación da proposta de camiños. 
Para a elección dos puntos de observación, transformáronse as capas do proxecto 
(en formato bidimensional) a formato GIS (con datos de elevación do terreo). Para 
isto, localizáronse puntos cada 50 m. ó longo do eixo da proposta de camiños, dando 
lugar a 280 puntos de observación nos 12.844metros de lonxitude total. 

• Finalmente e mediante o emprego da ferramenta 3D  Analyst e a súa opción  
Viewshed ( Arcmap), obtense o  raster de visibilidade para os camiños. O  raster 
terá dous valores, 2 para as zonas visibles e 0 para as partes ocultas. 



 

 Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis) 

Estudo de Impacto Ambiental. Anexo 05 Estudo de Impacto e Integración Paisaxística 

 

AN05_EIIP_Bemil_02.docx 

 

Páxina 28 

 

Esta visibilidade está calculada para as condicións máis desfavorables, debido a que non se 
ten en conta nin a intercepción da vexetación, nin das construcións existentes. Certos estudos 
cuantifican nun 60% a redución da visibilidade por estes motivos. 

8.2 INTERVISIBILIDADE E VALORACIÓN PAISAXÍSTICA 

Coas cotas de elevación do terreo dos puntos de observación  dos camiños e co modelo dixital 
do terreo obtivéronse resultados da intervisibilidade dos camiños no ámbito de estudo, como 
se reflicte na seguinte táboa: 

INTERVISIBILIDADE DA PROPOSTA DE 
CAMIÑOS 

  HECTÁREAS % 

NON VISIBLE 1.461,41 41,71 

SI VISIBLE 2.041,94 58,29 

Táboa 23: Intervisibilidade da proposta de camiños no ambito de estudo 

As zonas visibles dos camiños no ámbito de estudo, cartografáronse nos planos adxuntos no 
Apéndice I deste documento. 

Con respecto á valoración final da paisaxe nas zonas visible, os resultados correspóndense co 
seguinte: 

ZONAS VISIBLES  E VALORACIÓN PAISAXÍSTICA 

 SUPERFICIE (HA) % 
MOI BAIXA 10,42 16,60 

BAIXA 556,06 33,75 
MEDIA 1.206,52 39,18 
ALTA 267,28 8,90 

MOI ALTA 1,67 1,57 

Táboa 24: Intervisibilidade e valoración da paisaxe 

Da análise pódese concluír que boa parte da superficie visible dende os camiños atópase en 
zonas de calidade paisaxística media e baixa (39,18% e 33,75% respectivamente). 

As zonas visibles e a calidade da paisaxe dos camiños no ámbito de estudo,  cartografáronse 
nos planos adxuntos no Apéndice I deste documento. 

8.3 CONCLUSIÓNS 

Tras realizar o análise de intervisibilidade pódese concluír que se trata dunha zona na que se 
producen boas condicións de visibilidade no ámbito de estudo dende os camiños da 
concentración, xa que se contempla mais dun 50 % de superficie do ámbito avaliado. 

Asemade, e en canto á valoración paisaxística das zonas visibles dende os camiños da 
concentración observase que predominan as zonas en clase media (39,18%). Dita valoración 
relacionase coa suma de factores anteriormente avaliados no tocante á calidade e fraxilidade. 
As zonas de calidade media asócianse ca predominancia de cuberta de agrosistema intensico 
(plantación forestal+agroforestal), asi como terreo chan ou lixeiramente ondulado. Pola 
contra a  espazos protexidos do PXOM , así como as zonas de policía dos principais regos do 
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ámbito, confire unha valoración da paisaxe alta e moi alta. Estas últimas zonas supoñen unha 
superficie reducida en canto ás zonas visibles dende os camiños (menos dun 11%). 

9. ANÁLISE DE IMPACTOS 

9.1 INTRODUCIÓN 

A intrusión visual na paisaxe é a obxección máis frecuentemente esgrimida contra os 
proxectos de concentracións parcelarias  que teñen como resultado a transformación física da 
zona afectada, a través dunha serie de operacións que inciden necesariamente sobre distintos 
elementos da zona coma a paisaxe. 

A valoración do impacto ambiental en canto á paisaxe é, a miúdo, subxectiva e en calquera 
caso difícil de estimar e cuantificar. Os proxectos de concentracións crean unha intrusión na 
paisaxe dado que:  

 Son estruturas horizontais. 

 Son estruturas artificiais de carácter lineal. 

 A intrusión visual diminúe coa distancia. 

Por outra banda, os efectos visuais dun proxecto dependen das características do propio; así 
como das características do ámbito( s) visual(é) en que se integran: tamaño da conca, 
naturalidade,  focalización, compacidade, accesibilidade á observación, etc. Así mesmo, entra 
en xogo a variable asociada á  intervisibililidade do ámbito de estudo. A este respecto, cabe 
sinalar que aínda que cada persoa ten unha percepción única, existe actualmente un consenso 
xeral acerca das avaliacións da paisaxe. Isto non quere dicir que a maior parte da xente posúa 
a mesma opinión achega da paisaxe e a estética, pero hai certas opinións regulares nos seus 
xuízos. 

Asemade os impactos interrelaciónanse coas distintas fases do Proxecto. 

a) Fase de formulación del proceso.- Asociado  Decreto de reestruturación e 
elaboración das bases do proceso de reestruturación parcelaria (Corta de árboles, 
Proliferación de peches e novas construcións, Abandono do cultivo nos terreos, 
Novas roturacións) 

b) Fase de obras.- Os impactos asócianse coas actuacións do Proxecto que implican 
modificacións sobre a paisaxe, na execución da rede de caminos (como 
acondicionamento de camiños preexistentes, eliminación de muros antigos de 
peche de leiras, eliminación de lindes arborizadas, roza de vexetación, movemento 
de terras, ocupacion de terreos para instalacións auxiliares, materiais e maquinaria 
de obra e execución de obras de drenaxe) e acondicionemto das novas parcelas 
(como, talas e rozas, nivelación de terreos eeliminación de muros antiguos de 
peche.  Neste senso, os impactos dependerán da envergadura destas actuacións. 

c) Fase de explotación.- Nesta fase os impactos asócianse aos cambios na propieda do 
chan, cambios nos aproveitamentos do só e cultivos, mecanización e especialización 
productiva (como emprego intensivo de maquinaria agrícola, emprego de productos 
químicos); asemada tamen se asociarían ao grao de visibilidade no territorio, e a 
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percepción visual dende os potenciais observadores, que se traduce nunha perda de 
calidade da paisaxe. 

9.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para a valoración de impactos en canto a paisaxe, tomarase de referencia  as especificacións 
que determinan a Lei 9/2018, de 5 de diciembre, pola que se modifica a Lei 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental…, acordes co tipo de Proxecto obxeto de avaliación, de 
acordó aos seguintes descriptores: Carácter do impacto,  Extensión (EX) , Momento (MO) , 
Persistencia (PE) ,  Reversibilidade (RV) , Sinerxia (SE), Efecto (EF), Periodicidade (PR)  e 
Recuperabilidad (MC). Neste censo procederase a un caracterización cualitativa. 

Para caracterizar os impactos ambientais emprégase o método proposto por V. Conesa Fdez-
Vítora (2010) na Guía Metodolóxica para a avaliación do impacto ambiental. 4ª Edición. Mundi-
Prensa Editorial. Madrid), mediante os indicadores cualitativos anteriores, que serán 
transformados en operadores numéricos para calcular a importancia dos impactos producidos 
sobre cada factor ambiental, como se indica na seguinte táboa: 

DESCRIPTORES EMPLEADOS PARA A AVALIACIÓN DE IMPACTOS 
Descriptor Tipo                                    VALOR 

 Carácter do impacto Positivo Negativo (+) (-) 

Intensidade (IN) 
(Grado de destrucción) 

Baixa 1 

Media Alta Moi Alta 
2 
4 
8 

Total 12 

Extensión (EX)  
(Área de influencia)  

Puntual 1 

Parcial Extenso Total 
2 
4 
8 

Crítica (+4) (*) 
Momento (MO)  

(Plazo de manifestación) 
Largo prazo  
Medio prazo 
 Corto prazo 

1 
2 
4 

Persistencia (PE) (Permanencia do 
impacto) 

Fugaz  
Temporal  

Permanente 

1 
2 
4  

Corto prazo 1 
Reversibilidade (RV) Medio prazo 2 

  Irreversible 4 
  Sin sinerxismo (simple) 1 

Sinerxia (SI) Sinérxico 2 
(Regularidade da manifestación) Moi sinérxico 4 

  Acumulativo 4 
Efecto (EF) Indirecto 1 

(Relación causa-efecto) Directo 4 
 Periodicidade (PR) (Regularidade da 

manifestación) 
Aparición irregular Periódico Continuo 1 

2 
4 

  Recuperable de forma inmediata 1 
Recuperabilidade (MC) Recuperable a medio prazo 2 

(Reconstrucción por medios humanos) Mitigable 4 
  Residual 8 
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 (*)  No caso de que o impacto sexa puntual pero se produzca nun lugar crítico, atribuirase un valor de 
catro unidades por encima do que lle correspondería en función do porcentaxe de extensión en que se 

manifesta. 

Táboa 25: Caracterización cualitativa de los efectos 

Con ditos valores numéricos, obtense o valor de Importancia del Impacto (I), segundo a 
fórmula: 

I = ± [ 3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

Estos indicadores permiten valorar de forma obxetiva os impactos xerados. 

 MAGNITUDES DE IMPACTO 

Una vez obtidos os valores numéricos da Importancia de Impacto (I) de cada acción sobre cada 
elemento, éstos son sumados para cada elemento ambiental, obtendo a Magnitude de 
impacto conforme á taboa seguinte: 

Valor (I) Categoría Descripción 

≤ 25 Compatibles 
Recuperación inmediata tralo cese da actividad. No precisa  prácticas 

protectoras o correctoras. 

26-50 Moderados 

Non precisa prácticas correctoras ou protectoras intensivas  para a  
sua  recuperación. Require certo tempo  para  alcanzar  as  condicións  

ambientais  iniciais.  Inclúense os impactos reversibles de corto e 
medio prazo,  así  como os recuperables de forma inmediata, a corto 

e medio prazo. 

51-75 Severos 
É  necesaria a  adecuación  de  medidas  correctoras  ou  protectoras  

e,  ainda  con estas medidas, é necesario un período de tempo 
dilatado para  a sua recuperación. 

≥ 75 Críticos 

A magnitude é superior ao límite aceptable. Produce unha pérda 
permanente da calidade das condicións ambientais. Non existe 
posibilidade de recuperación, incluso coa adopción de medidas  

correctoras 

Táboa 26: Rangos de Magnitudes de impacto 

 MATRIZ CAUSA- EFECTO: MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para representar gráficamente os resultados da valoración de impactos tense unha MATRIZ 
CAUSA-EFECTO: Matriz de Valoración, que permitirá clasificar cada un dos impactos nas 
categorías: Compatible, Moderado, Severo e Crítico. 

O resultado da identificación e a avaliación de impactos recollese de forma esquemática na 
matriz de valoración de impactos, que indica o signo global do impacto identificado (negativo 
o positivo) e a sua importancia no caso de que sexa negativo (compatible, moderado, severo e 
crítico). 

A continuación recóllense as matrices resultantes de valoración de impactos sobre a paisaxe 
para cada fase do proxecto. 

9.2.2.1 Valoración de impactos en Fase de Formulación 

A valoración de impactos efectuada para a fase de formulación, determina os seguintes 
valores de magnitud de impacto: 
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DESCRIPTORES DE IMPACTOS 

FASE 
FORMULACIÓN 

P
ai

sa
x

e 

Caracter (-) 

Intensidade (IN) 1 

Extensión (EX) 1 

Momento (MO) 2 

Persistencia (PE)  1 

Reversibilidade (RV) 1 

Sinerxia (SI) 1 

Efecto (EF) 4 

Periodicidade (PR)  1 

Recuperabilidade (MC) 2 

MAGNITUDE IMPACTO 17 

CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

Táboa 27: Valoración de impactos en Fase de Formulación 

9.2.2.2 Valoración de impactos en Fase de Obras 

A valoración de impactos efectuada para a fase de obras, na execución da rede de camiños, e 
no acondicionamento de fincas, determina os seguintes valores de magnitud de impacto. 

DESCRIPTORES DE 
IMPACTOS 

FASE OBRAS 
EXECUCIÓN REDE 

CAMIÑOS 

P
ai

sa
xe

 

Caracter (-) 
Intensidade (IN) 2 
Extensión (EX) 1 
Momento (MO) 2 
Persistencia (PE)  2 
Reversibilidade (RV) 1 
Sinerxia (SI) 2 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  1 
Recuperabilidade (MC) 2 
MAGNITUDE IMPACTO 22 

CATEGORÍA IMPACTO Compatible 

Táboa 28: Valoración de impactos en Fase de Obras. Execución da rede de camiños 
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DESCRIPTORES DE 
IMPACTOS 

FASE OBRAS 

ACONDICIONAMIENTO DE FINCAS 

P
ai

sa
xe

 

Caracter (-) 
Intensidade (IN) 4 
Extensión (EX) 2 
Momento (MO) 2 
Persistencia (PE)  4 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxia (SI) 2 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  4 
Recuperabilidade (MC) 4 
MAGNITUDE IMPACTO 38 

CATEGORÍA IMPACTO Moderado 

Táboa 29: Valoración de impactos en Fase de Obras. Acondicionamento de fincas 

9.2.2.3 Valoración de impactos en Fase de Explotación 

DESCRIPTORES DE 
IMPACTOS 

FASE EXPLOTACIÓN 

P
ai

sa
xe

 

Caracter (-) 
Intensidade (IN) 4 
Extensión (EX) 4 
Momento (MO) 4 
Persistencia (PE)  4 
Reversibilidade (RV) 2 
Sinerxia (SI) 2 
Efecto (EF) 4 
Periodicidade (PR)  4 
Recuperabilidade (MC) 4 
MAGNITUDE IMPACTO 44 

CATEGORÍA IMPACTO Moderado 

Táboa 30: Valoración de impactos en Fase de Explotación 

En resumo, os impactos sobre a paisaxe, detállanse na seguinte táboa: 
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Afección 
Paisaxe 

Afección Paisaxe. Fase de Obra 
Afección 
Paisaxe  

CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTO 

F. Formulación Execución 
Caminos 

Acondicionamento 
fincas 

F. Explot 

Caracter (-) (-) (-) (-) 
Intensidade (IN) 1 2 4 4 
Extensión (EX) 1 1 2 4 
Momento (MO) 2 2 2 4 
Persistencia (PE)  1 2 4 4 
Reversibilidade (RV) 1 1 2 2 
Sinerxia (SI) 1 2 2 2 
Efecto (EF) 4 4 4 4 
Periodicidade (PR)  1 1 4 4 
Recuperabilidade (MC) 2 2 4 4 
MAGNITUDE IMPACTO 17 22 38 44 
CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Moderado Moderado 

Táboa 31: Valoración para as distintas fases en canto á paisaxe  

10. XUSTIFICACIÓN E ADECUACIÓN DO PROXECTO ÁS DIRECTRICES DA PAISAXE 

Neste apartado abordarase a xustificación de como se incorporan ao Proxecto as Directrices 
de aplicación (aprobadas por DECRETO 238/2020, 29 de decembro polo que se aproban as 
Directrices Paisaxe de Galicia), para a única alternativa avaliada no presente estudo. 

No Decreto 238/2020, 29 de decembro, establécense dous grupos de directrices: 

a) As directrices xerais que se aplican en función do obxecto ao que se refiren, en todas 
as grandes áreas paisaxísticas e en calquera tipo de paisaxe. 

b) As directrices específicas que se establecen en función dos tipos de paisaxe aos que 
corresponden as unidades de paisaxe delimitadas polo Catálogo das paisaxes de 
Galicia. Ademais, fíxanse unhas directrices específicas para as áreas de especial 
interese paisaxístico e os ámbitos de especial atención paisaxística. 

As Directrices de paisaxe establecen dous tipos de determinacións, con distinto grao de 
vinculación: 

 As normas (sinaladas cunha N en cada caso) terán carácter obrigatorio para os 
instrumentos de planificación sectorial e urbanística e para as estratexias rexionais e 
locais. 

 As recomendacións (sinaladas cunha R en cada caso), formuladas en termos  
orientativos, suxiren limitacións ou condicións de carácter xenérico, que poden ser 
conseguidas  de diversas formas; aínda que o seu carácter de recomendación implica 
que carecen do carácter obrigatorio que é  predicable das normas. 

Para o presente caso serán de aplicación as siguientes directrices: 

o Directrices xerais: 4.2.2. Directrices para instrumentos de ordenación ou xestión 
do territorio (DX.12),  4.2.3. Directrices para construcións en chan rústico (DX.17),  

o Directrices específicas: , 4.3.1.4. Unidades de paisaxe do tipo plantacións forestais 
e 4.3.1.5. Unidades de paisaxe dos tipos supericies de cultivo e mosaico 
agroforestal. 
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10.1 DIRECTRICES XERAIS 

As directrices xerais de aplicación ao presente Proxecto, gardan relación cos principais 
elementos construtivos que definen o Proxecto, que neste caso correspóndense co 
acondicionamento de camiños existentes ligados a un proceso de reestruturación parcelaria. 
Polo que, atendendo aos devanditos elementos, as Directrices xerais de aplicación 
corresponderíanse coa Directriz para instrumentos de ordenación ou xestión do territorio 
(apartado 4.2.2, DX.12) e  Directrices para construcións en chan rústico (apartado 4.2.3). 

A continuación, desenvólvense as directrices xerais de aplicación e o seu grao de axuste ou 
cumprimento no presente proxecto: 

DIRECTRICES XERAIS (4.2) 

APARTADOS CÓDIGO CONTIDO AXUSTE DO PROXECTO ÁS 
DIRECTRICES 

4.2.2. Directrices 
para instrumentos 
de ordenación ou 
xestión do territorio 

DX.12 a) (N)  

De conformidade co artigo 22 da Lei 4/2015, as bases da 
reestruturación  parcelaria deberán incluir un estudo de 
impacto e integración paisaxística que conteña o catálogo 
de elementos estruturais e funcionais, naturais ou artificiais, 
a conservar durante  o proceso, a fin de manter, na medida 
do posible, as características paisaxísticas máis  relevantes 
e valiosas. O citado estudo deberá: 

No presente estudo 
desenrrólanse todos os 
contidos establecidos en dita 
Directriz 

1. Ter en conta os tipos de paisaxe, valores paisaxísticos e 
lugares de especial interese paisaxístico identificados o 
Catálogo das paisaxes de Galicia. 
2.  Identificar  os  elementos  tales  como  muros  tradicionais  
de pedra,  fontes,  outras  construcións etnográficas, 
sistemas de rega tradicionais, infraestruturas de paso de ríos 
e  arroios (pontes, pontones e pasos tradicionais), captacións 
de auga (charcas, presas, regas,  traídas ou similares), 
árbores ou formacións singulares, masas de arborado 
autóctono, afloramientos  rochosos, mananciais, masas de 
auga ou calquera outros que, pola súa singularidade, 
merezan que se estude a viabilidade de mantelos para 
preservar o carácter da paisaxe. 
 3. Estudar as condicións particulares de integración 
paisaxística na zona á que se refire  o procedemento de 
reestruturación, con base nos datos aos que fan referencia 
os  epígrafes anteriores, e concretar, justificadamente, as 
solucións ou condicións polas que se opte, de acordo con as 
normas e recomendacións que expresan os puntos seguintes. 

DX.12 b) (N)  

O plan de ordenación de leiras de especial vocación agraria 
deberá ser coherente co  establecido no estudo de impacto 
e integración paisaxística incluído nas bases da 
reestruturación parcelaria. 

O establecido no Proxecto é 
coherente co que se expón no 
presente estudio. 

DX.12 i) (N)  

Limitaranse as obras de nivelación ás requiridas para 
mellorar o aproveitamento das  parcelas, de modo que se 
evite alterar de forma substancial a topografía do territorio, 
e adáptense as leiras de substitución á topografía existente. 
Sempre que sexa posible, conservaranse os bancales 
existentes á hora de configurar as leiras de substitución. 

No presente proxecto de 
reestructuración parcelaria, 
non se prevé obras de 
nivelación para mellorar o  
aproveitamento de parcelas 

DX.12 l) (N)  

O trazado da rede viaria, na medida do posible, adaptarase 
á existente antes de iniciarse  o proceso de reestruturación 
parcelaria, primando, en todo caso, o acondicionamento e  a 
modificación parcial sobre a execución de novos trazados. 

Coa proposta de camiños da 
concentración parcelaria de 
Bemil, a totalidade dos 
camiños  execútanse sobre 
camiños existentes, polo que 
a meirande parte das 
actuación suponen o 
acondicionamiento de 
camiños. 

DX.12 m) (N)  

A anchura dos camiños adaptarase á función que deban 
cumprir, ben sexa a  comunicación coas redes exteriores ben 
o servizo ás parcelas. No viario de nova  apertura seguirase 
a morfoloxía do terreo e os seus cambios de nivel, sempre 
que sexa posible desde o punto de vista da seguridade do 
tráfico que discorra por eles, evitando trazados que 
provoquen maiores movementos de terras e a posible 
afectación aos elementos de singular interese paisaxístico 

Na actual fase do proxecto, e 
coa proposta de camiños, 
non se definen as seccións 
tipo  para o 
acondicionamento dos 
camiños existentes. 
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DIRECTRICES XERAIS (4.2) 

APARTADOS CÓDIGO CONTIDO AXUSTE DO PROXECTO ÁS 
DIRECTRICES 

identificados o estudo de impacto e integración paisaxística 
que se decidiron manter por non comprometer a viabilidade 
do proxecto. 

DX.12 n) (N)  

Para o pavimento dos camiños escolleranse solucións 
acordes coa súa función, segundo trátese de comunicación 
ou servizo a parcelas; para o segundo caso, optarase polo 
emprego de materiais non sellantes e integrados na 
contorna, como o sablón ou a zahorra, excepto cando a 
pendente do camiño determine a procedencia de empregar 
outro pavimento, como o formigón. 

Na actual fase do proxecto, e 
coa proposta de camiños, 
non se definen o tipos de 
pavimentos.  

DX.12 ou) 
(N)  

Facilitarase a revexetación dos noiros de desmonte e 
terraplén  a tal fin, cando  fose necesario e permítao o seu 
pendente, cubriranse con terra vexetal. 

Coa proposta de caminos 
sobre viais existentes non se 
prevé a realización de 
desmontes e terraplen de 
entidade 

DX.12 p) (N)  

Respectarase a rede hidrográfica natural existente, así como 
a vexetación de ribeira  circundante, agás que puntualmente 
non fose posible polo cruzamento con obras como pontes ou 
pontones. 

Coa proposta de camiños da 
concentración parcelaria de 
Bemil, sobre caminos 
existentes, e ao non precisar 
de apertura de novos 
caminos, respectariase a 
rede hidrográfica do ámbito 
da concentración. 

4.2.3. Directrices 
para construcións en 
chan rústico 
a) Condicións para a 
localización e a 
implantación sobre o 
territorio 

DX.17.a).3 
(N) 

As construcións disporanse de tal modo que se minimicen os 
movementos de terras, evitando localizacións en parcelas 
cunha pendente elevada. En caso de ser  necesario 
acondicionar o terreo, os noiros ou desmontes resultantes 
non superarán 3,00 metros de altura,  excepto no caso de 
actuacións en terreos de características especiais vinculados 
á actividade que se desenvolva neles, como son os bancales 
de viñedo en zonas de pendente moi  elevada. Compensarase 
a escavación co recheo, de tal modo que o bancal difira o 
menos  posible da sección natural dos terreos. 

Na fase de obras ou 
explotación do proceso de 
reestructuración parcelaria, 
estarase ao disposto na 
presente directriz. 

 DX.17.a).4 
(N) 

As construcións disporanse de tal modo que se minimice a 
eliminación de elementos naturais ou construídos de 
interese paisaxístico, tales como afloramientos rochosos, 
pés ou masas de arborado autóctono, muros ou outras 
construcións tradicionais, e escollerase a  localización que 
ofreza unha mellor integración volumétrica e escénica cos 
estes elementos. 

Na fase de obras ou 
explotación do proceso de 
reestructuración parcelaria, 
estarase ao disposto na 
presente directriz. 

4.2.3. Directrices 
para construcións en 
chan rústico 
b) Condicións para o 
tratamento e peche 
das parcelas  

DX.17.b).1 
(N) 

Cando unha construción se sitúe nas proximidades de 
núcleos de poboación, estradas, Camiños de Santiago, 
roteiros de sendeirismo, bens do patrimonio cultural, ou 
calquera  outro elemento ou punto de interese paisaxístico 
ou de singular concentración de potenciais observadores, de 
forma que puidese provocar un impacto negativo 
importante pola súa visibilidade, asegurarase a súa idónea 
integración paisaxística mediante algunha das técnicas 
descritas na Guía de estudos de impacto e integración 
paisaxística. En ausencia doutra medida de integración 
paisaxística máis idónea, disporanse dentro da parcela sebes 
ou masas vexetais irregulares, deseñadas para integrar os 
volumes construídos e matizar a súa visibilidade, de tal 
modo que adquiran un aspecto semellante ás formacións 
vexetais naturais existentes na contorna. 

Na fase de obrsa ou 
explotación do proceso de 
reestructuración parcelaria, 
estarase ao disposto na 
presente directriz. 

DX.17.b).2 
(N) 

Na parte non edificada da parcela evitarase a acumulación 
desordenada de materiais, maquinaria, recipientes, 
refugallos ou equivalentes. Para tal fin deben preverse ou 
ben lugares específicos de almacenamento en zonas de 
escasa visibilidade ou ben as oportunas medidas de 
ocultación, de maneira que se evite un impacto visual 
negativo sobre a contorna. 

En fase de obras, 
seleccionarase una zona 
destinada a Instalacións 
auxiliares ou ocupacións 
temporais nas que se 
delimitará unha zona de 
almacemiento  e xestión de 
residuos e paque de 
maquinaria, de forma que se 
ubique en zonas de escasa 
visibilidade, de maneira que 
se evite un impacto visual 
negativo sobre a contorna. 
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DIRECTRICES XERAIS (4.2) 

APARTADOS CÓDIGO CONTIDO AXUSTE DO PROXECTO ÁS 
DIRECTRICES 

DX.17.b).3 
(N) 

Nos sebes vexetais para o peche de parcelas empregaranse, 
sempre que sexa posible, especies autóctonas. En calquera 
caso evitaranse as especies invasoras, así como especies de 
tipo ornamental propias das zonas urbanizadas. 

Os traballos de restauración 
vexetal desenrolados no 
Anexo 06 de Restauración de 
Proxecto, contemplan a 
utilización de especies 
autóctonas. 

Táboa 32: Directrice xerais 

10.2 DIRECTRICES ESPECÍFICAS 

As directrices específicas de aplicación ao presente proxecto, asócianse coas unidades de 
paisaxe onde se asintan as actuacións do Proxecto. Neste sentido, a proposta de camiños 
aséntanse sobre as seguintes unidades: agrosistema intensivo (plantación forestal) e 
agrosistema intensivo (mosaico agroforestal). 

A continuación, desenvólvense as directrices específicas de aplicación e o seu grao de axuste 
ou cumprimento no presente proxecto: 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS: PARA GRANDES ÁREAS PAISAXÍSTICAS E UNIDADES DA PAISAXE (4.3.1)  

APARTADOS CÓDIGO CONTIDO AXUSTE DO PROXECTO ÁS 
DIRECTRICES 

4.3.1.4. Unidades de 
paisaxe do tipo 
plantacións forestais 

PF.01 (N) 

Nos ámbitos das AEIP estableceranse as oportunas 
limitacións para as novas repoboacións forestais de 
eucalipto e para evitar a súa rexeneración espontánea. 
Promoveranse medidas para a substitución das masas de 
eucalipto existentes, despois do seu aproveitamento, 
polas especies máis adecuadas ás condicións 
edafoclimáticas, priorizando o  emprego de frondosas 
autóctonas. No caso de novas repoboacións forestais 
con especies que non  sexan nin piñeiro do país nin as 
contempladas no anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, 
de montes de Galicia, solicitarase, de acordo con o 
disposto no artigo 81 da citada lei, o  informe do órgano 
competente en materia de paisaxe, que avaliará a 
repercusión e impacto destas  plantacións nos valores 
paisaxísticos que deron orixe á área de especial interese 
paisaxístico. Fomentarase, conservarase e incentivarase 
a expansión dos bosques autóctonos nestas áreas. 

Non aplica ao presente Proxecto 

PF.02 (N) 

Evitarase o trazado de novas pistas forestais, excepto as 
planificadas nos instrumentos de planificación ou 
xestión forestal e servizos de defensa contra incendios, 
así como nos procesos de reestruturación parcelaria. 

Coa proposta de camiños da 
concentración parcelaria de 
Bemil, a totalidade dos camiños  
execútanse sobre camiños 
existentes. 

PF.03 (N) 

Nas unidades de paisaxe con plantacións forestais 
evitarase calquera tipo  de peche ou valo que dificulte a 
xestión forestal e a conectividad ecolóxica. Por tanto, 
priorizaranse os simples marcos de esquina, formados 
por pedras fincadas, pezas prefabricadas de formigón  
ou solucións semellantes. Si o tipo de uso ou construción 
que se implante na parcela xustifícao, poderán 
realizarse valos metálicos de protección, prefe- 
rentemente de arame sen  plastificar, e coa maior 
abertura posible (mallas cinexéticas), para minimizar a 
obstrución  do paso de animais e reducir a visibilidade do 
valo; os postes para suxeitar o arame poden ser de 
madeira, de pedra, prefabricados de hormi - gón, ou 
metálicos, pero, en todo caso, da menor sección posible. 
Evitarase calquera tipo de muros de fábrica. Con todo, 
no caso de existir muros ou peches tradicionais de pedra 
aparellada en seco, deberán manterse, sempre que iso 
non faga inviable a xestión forestal. 

Non aplica ao presente Proxecto, 
dado que  coas actuación non se 
prevé execución de peches ou 
valados . 

4.3.1.5. Unidades de 
paisaxe dos tipos 
superfcies de cultivo 

CU.06 (N) 
Elaborarase unha guía de integración paisaxística para 
as explotacións e industrias agrarias en colaboración coa 
consellería con competencia no medio rural. 

Non aplica ao presente proxecto 
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DIRECTRICES ESPECÍFICAS: PARA GRANDES ÁREAS PAISAXÍSTICAS E UNIDADES DA PAISAXE (4.3.1)  

APARTADOS CÓDIGO CONTIDO AXUSTE DO PROXECTO ÁS 
DIRECTRICES 

e mosaico 
agroforestal  

CU.10 (N) 

Nas unidades de paisaxe de mosaico agroforestal, os 
cambios de actividade forestal a agrícola, na medida en 
que implican unha alteración substancial de elementos 
compositivos das paisaxes rurais de Galicia, estarán 
debidamente xustificados, en atención á orixe e 
viabilidade do novo uso proposto. Cando estes cambios 
impliquen a eliminación de masas de arborado 
autóctono, deberán documentarse os seguintes 
extremos, para a valoración da incidencia paisaxístico: a 
superficie a deforestar, a idade e o estado da masa 
arbórea, o número de pés a tallar, a existencia de pés 
singulares, o uso agrario ao que se destina a superficie 
(pasto, forraxe, viñedo, outros cultivos, etc., os cursos 
ou puntos de auga existentes, as características do 
espazo circundante (tales como núcleos ou 
asentamentos de vivendas, cultivos, espazos de interese 
natural e cultural, ou similares.). En todo caso, 
aplicaranse os seguintes criterios de integración 
paisaxística: 

Se durante a fase de explotación 
dos caminos, se pretenda 
realizar algún cambio de 
actividade forestal a agrícola, 
deberá cumplirse o exposto na 
correspondente lexilación 
vixente (Regulamente do Lei do 
Solo de Galicia, Planeamento 
municipal) en función dos tipos 
de solo, e solicitar as 
autorizacións pertinentes, e 
sempre cumprindo o exposto na 
presente Directriz. 
En canto aos criterios de 
integración paisaxística, coa 
proposta de caminos sobre 
camiños existentes evitarase a 
apertura de novos camiños. 
Asemade segundo o exposto no 
EIA ao que acompaña o presente 
anexo, manterase a vexetación 
de ribeira nos puntos de auga, e 
a vexetación de fronsosas ou de 
carácter singular. 

a) No caso de que existan peches tradicionais nas leiras 
afectadas, respectaranse todos os que non resulten 
incompatibles coa nova explotación agraria. 
b) Aproveitaranse os camiños existentes, minimizando a 
apertura doutros novos, e restaurando os terreos 
afectados unha vez finalizados os traballos de talla. 
c) Manteranse as árbores de gran porte, máis 
representativo ou de carácter máis singular si non 
resultan incompatibles co novo uso da parcela. 
d) Manteranse as fileiras de árbores que conforman os 
lindes do conxunto de leiras de acordo con o patrón 
habitual na contorna. 
e) Manterase a vexetación de ribeira e a que rodee os 
puntos de auga. 

Táboa 33: Directrice específicas 

11. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

11.1 ESTRATEXIAS DE INTEGRACIÓN 

Para a integración paisaxística, pódese tomar como base unha serie de estratexias, 
universalmente aceptadas, que se definen a continuación 

a) Naturalización.- Persegue a potenciación dos elementos naturais predominantes e/ou 
dos patróns existentes. Por exemplo, a incorporación do leito dun río e da súa 
vexetación de ribeira, das masas de arboredo, etc. 

b) Fusión.- Consiste na disolución da imaxe da actuación ao unificala coa paisaxe na que 
se insire. Esta estratexia require dunha interpretación sintética da paisaxe, non trata 
de forzar unha transcrición literal senón de incorporar unha conceptualización previa 
da paisaxe extractando desta o conxunto de trazos máis representativos. Por exemplo, 
os anfiteatros escavados en abas, os asentamentos empolicados nas ladeiras 
semellando a cornixa destas, etc. 

c) Ocultación.- Consiste en cubrir a visión da actuación dende os principais puntos de 
observación. En numerosas ocasións esta estratexia utilízase de xeito parcial alterando 
(dificultando ou modificando) a escala ou a percepción da intervención. Desenvólvese 
xeralmente mediante o emprego de pantallas vexetais que en ocasións se combinan 
coa modificación do relevo natural do terreo. En proxectos de grande escala pódese 
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conseguir un mellor resultado se este apantallamento se produce non só nas 
proximidades da actuación senón tamén dende os puntos de observación máis 
representativos. 

d) Mimetización.- Baséase na imitación total ou parcial dos elementos máis 
representativos da paisaxe na que se insire a actuación. É necesario polo tanto, aínda 
que esteamos ante unha actuación mimética, recorrer ao esencial do ámbito no que se 
insire a actuación: volumes, masa, textura, materiais, cores, etc. A mímese non debe 
entenderse como unha recreación literal, senón que esta ten que ser esencial. Para iso 
é conveniente recoñecer os elementos tipolóxicos, construtivos, texturais e formais 
característicos do contexto paisaxísticos no que se insire a actuación. 

e) Singularización.- Consiste na creación dunha nova paisaxe harmónica e bela que resulta 
da conxunción das preexistentes e a nova actuación. Esta persegue distinguirse ou 
particularizarse do contorno, establecendo así novas relacións plásticas e formais, 
unha renovada dialéctica. Trátase, polo tanto, da estratexia na que o proxecto adquire 
un maior protagonismo. É a máis habitual naquelas intervencións, como as grandes 
construcións e infraestruturas, que por escala e alcance resultan alleas ao lugar. É máis 
difícil de avaliar que as anteriores e o seu éxito depende en boa medida da súa calidade. 
Nestes casos adoita resultar inadecuado recorrer ao emprego de materiais ou técnicas 
tradicionais e, polo tanto, os proxectos teñen necesariamente que diferenciarse do 
contexto paisaxístico no que se insiren 

Estas estratexias non son excluíntes, senón que, en función da paisaxe, da natureza e do 
alcance da actuación, se utilizan de xeito complementario, minimizando o impacto desta e 
conformando unha nova paisaxe en harmonía co seu ámbito. Podemos dicir que a súa máxima 
é acadar a “contextualización”, entendida esta como a “sutura” da actuación co seu contorno, 
a partir da potenciación das relacións entre os elementos identitarios de ambos (formas, 
texturas, materiais, etc.). 

11.2 PRINCIPAIS MEDIDAS 

Para o desenvolvemento do “Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis)”, 
será preciso o deseño e implementación de medidas de integración paisaxística para minimizar 
o efecto dos impactos producidos sobre a paisaxe.  

As medidas baséanse principalmente na aplicación de medidas de carácter preventivo e 
correctivo relacionadas co deseño dos camiños e con procesos de restauración vexetal das 
superficies afectadas. Polo tanto, puntualízanse a continuación aqueles aspectos que deberán 
ser tidos en conta no deseño das medidas de integración paisaxística, respectando na maior 
medida posible, aqueles caracteres que definen a  fisionomía propia do lugar, evitando 
solucións xeneralistas e a percepción negativa por parte da poboación. 

  MEDIDAS DE DESEÑO 

En canto ás medidas de carácter preventivo, para a execución do “Proceso de Reestruturación 
Parcelaria. Bemil (Caldas de Reis)”, consisten en: 

• Coa proposta de camiños do Proceso de Reestruturación Parcelaria. Bemil (Caldas 
de Reis)  pretendese actuar sobre camiños existentes. Camiños que discorren por 
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pendentes suaves, seguindo as curvas de nivel, e sen supoñer unha importante 
ruptura coa morfoloxía existente. Polo que dita proposta suporia unha menor 
afección, que si se tratase dunha proposta con apertura de novos camiños. 

  MEDIDAS DE RESTAURACIÓN VEXETAL 

En canto ás medidas correctoras, propóñense as seguintes medidas de integración paisaxística 
durante a fase de execución do proxecto, baseadas en medidas de restauración vexetal que 
engloban parte das estratexias de naturalización, fusión e ocultación antes mencionadas: 

• Hidrosementeira de superficies sobre tódaslas superficies permanentes ou 
temporais que como resultado das obras de construción, resulten alteradas ou 
queden descubertas de vexetación. 

• Plantacións.- Con motivo de completar o tratamento de hidrosementeira, 
realizarase plantación de especies leñosas autóctonas nas superficies alteradas 
situadas na contorna dos seguintes ámbitos: 

o Zonas arborizadas de frondosas. 

o Zonas con vexetación de ribeira. 

o Lindes das parcelas onde se procedeu á eliminación de vexetación 

• Outras superficies.- Inicialmente non está prevista a xeración de sobrantes, a 
apertura de novos viais ou outras actuacións xeradoras de alteracións non 
estudadas no presente documento. No caso de producirse algunha destas 
situacións, o anexo de restauración do proxecto de execución correspondente, 
identificará as superficies xeradas polas devanditas actuacións, definindo a 
restauración das mesmas en función dos tratamentos definidos anteriormente ou 
a combinación dos mesmos 

Coa aplicación destas medidas preténdese integrar o ámbito de execución dos camiños, de 
xeito cromático e textural, para reducir o impacto neste senso. Medidas que se desenrolan 
amplamente no Anexo 06 de Restauración do Proxecto. 
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1. INTRODUCIÓN. 

1.1 OBXECTO DO ESTUDO 

O presente documento ten como obxecto definir de forma xeral as directrices de actuación 
para a restauración vexetal ao obxecto de promover a integración paisaxística do Plan de 
Obras dá futura Zona de Reestruturación Parcelaria de Bemil (concello de Caldas de Reis, 
Pontevedra). 

No presente plan defínense as directrices de restauración que deberán executarse sobre as 
superficies alteradas resultantes do proceso construtivo. 

O obxectivo dos labores de restauración é conseguir a integración paisaxística da estrutura na 
contorna e a corrección ou minimización dos posibles impactos inducidos polo mesmo. 

No desenvolvemento do presente plan considéranse os seguintes obxectivos prioritarios: 

• Integración paisaxística das instalacións na contorna afectada. 

• Revexetación e acondicionamento de chans en superficies alteradas. 

• Estabilización e minimización da erosión nas superficies resultantes 

1.2 OBXECTO DO PROXECTO 

O presente documento forma parte do estudo de impacto ambiental da zona de 
reestruturación parcelaria das parroquias de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra), elaborado co 
obxecto de iniciar o procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria de acordo coa 
Lei 21/2013, do 9 de decembro,de Avaliación Ambiental. 

2. PROXECTO DE EXECUCIÓN. 

Cada proxecto de execución deribado do Plan de obras da Zona de Reestruturación Parcelaria 
de Bemil (ZRP), incluirá un proxecto de restauración e integración paisaxística. 

Na memoria do devandito proxecto detallaranse as superficies para restaurar, os 
condicionantes á restauración, os tratamentos de restauración a realizar en cada superficie 
así como todos aqueles aspectos que se consideren relevantes para a correcta execución dos 
labores de restauración. 

O proxecto incluirá a representación planimétrica das distintas zonas a restaurar, o prego de 
condicións técnicas e o orzamento. 

3. SITUACIÓN INICIAL E CONDICIONANTES. 

O clima existente na zona de restruturación parcelaria (ZRP), presenta un período frio entre 
decembro e marzo e un período caloroso e seco entre Xuño e Setembro. 

Inicialmente considérase que as superficies alteradas a restaurar van presentar, en xeral, 
deficiencias na profundidade e calidade de chan. 

Estas limitacións determinan os distintos tratamentos a seguir, especies vexetais a utilizar, 
forma de implantación das coberturas vexetais, estrutura das mesmas, labores de execución, 
etc.  
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Descártase a implantación dunha cobertura vexetal totalmente desenvolvida desde o 
momento inicial, debido ás poucas posibilidades de viabilidade a medio e longo prazo, e á 
necesidade de contar cun plan de mantemento posterior e reposición de marras, que podería 
non ser efectivo e encarecería innecesariamente o investimento. Sen ese mantemento a 
vexetación tendería a degradarse, restando eficacia ás medidas adoptadas, e obstaculizando 
o cumprimento dos obxectivos da restauración. 

A restauración proxéctase, por tanto, atendendo aos fins últimos e á forma de asegurar o 
mantemento destes ao longo do tempo. Para iso deséñase como base unha cobertura vexetal 
rústica e autóctona, pensada para un desenvolvemento converxente co medio circundante, 
adaptándose ás limitacións físicas existentes e asegurando unha vexetación acorde coa 
contorna, que cumpra os obxectivos buscados co paso do tempo. 

4. CONDICIONANTES DA LEY 3/2007. 

Os proxectos de concentración parcelaria non se atopan incluídos na limitación de especies 
recollida na disposición terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra 
os incendios forestais de Galicia. 

A pesar diso, na selección de especies, excluiranse as especies recollidas na disposición 
adiconal terceira da Lei 3/2007. 

  

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
Pinus pinaster piñeiro galego, piñeiro do país 
Pinus sylvestris piñeiro silvestre 
Pinus radiata piñeiro de Monterrey 
Pseudotsuga menziesii piñeiro de Oregón 
Acacia dealbata mimosa 
Acacia melanoxylon acacia negra 
Eucalyptus spp eucalipto 
Calluna vulgaris queiruga 
Chamaespartium tridentatum carqueixa 
Cytisus spp xesta 
Erica spp. uz, carpaza 
Genista spp. xesta, piorno 
Pteridium aquilinum fento 
Rubus spp. silva 
Ulex europaeus toxo 

Táboa 1: Especies limitadas por la disposición adiconal terceira da Lei 3/2007 

5. SUPERFICIES A RESTAURAR. 

Cada proxecto de execución deribado do Plan de obras da Zona de Reestruturación Parcelaria 
de Bemil (ZRP), detallará as superficies para restaurar en función das áreas alteradas polas 
obras consideradas. 

Inicialmente considéranse as seguintes zonas subceptibles de labores de restauración aquelas 
áreas alteradas polas obras asociadas á ZRP e que se sitúen nos seguintes espazos: 

 Masas de frondosas dispersas. 

 Zonas con pendientes superiores ao 20%, con risco de erosión e nas que se procedeu á 
eliminación da vexetación. 
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 Nas zonas con vexetación de ribeira 

 Lindes das parcelas onde se procedeu á eliminación de vexetación. 

 Superficies utilizadas como zona de implantación de instalacións auxiliares ou provisións. 

En casos particulares a definir na fase de elaboración das Bases de restructuración parcelaria, 
poderían aparecer outras superficies puntuais que precisen ser restauradas, caso de: 

 Superficies de recheo con terras sobrantes das obras. 

 Zonas especialmente visibles desde puntos singulares. 

6. ESPECIES E TRATAMENTOS 

Unha vez determinadas no Proxecto de Execución as superficies que deben restaurarse, e 
considerando as limitacións establecidas polo clima existente na área de estudo, é necesario 
considerar as especies que debe incluír a cobertura vexetal integradora; todo iso co fin de 
determinar unha adecuada evolución do material vexetal, que permita a obtención dos 
distintos obxectivos buscados coa actuación. 

Unha vez rematada a reestruturación, os labores xerais de conservación da vexetación 
implantada recaerá nos titulares das parcelas, e nos titulares dos camiños. Por conseguinte, 
considérase prioritario o emprego de tratamentos (especies e condicións de implantación) que 
minimicen as necesidades de mantemento posterior e permitan unha evolución da vexetación 
implantada acorde coa contorna. 

Recorrerase por tanto, a aqueles tratamentos de restauración que permitan unha evolución 
da cobertura o máis natural e autocontrolada posible; utilizando especies vexetais autóctonas, 
dado que a súa presenza na zona, asegura a aclimatación e resistencia ás limitacións climáticas 
existentes. 

Considéranse como condicionantes na selección de especies, as seguintes características: 

 Integración das superficies alteradas polas obras.  

 Selección de especies autóctonas. 

 Resistencia ás condicións topoclimáticas,  

 Adaptación ás condicións edáficas, hídricas e de orientación, de cada lugar concreto a 
recuperar. 

 Recomendacións do Plan Forestal de Galicia para o Distrito XIX (Caldas-O Salnés) da 
Comarca xeoforestal Centro-Oeste, na que se atopa enclavada a zona. 

 Funcionalidade. 

 Viabilidade da implantación. 

 Minimización do mantemento posterior. 

 Morfoloxía, aspecto e forma das distintas especies, para cubrir os obxectivos buscados. 

 Relación custo/calidade. 

 Dispoñibilidade en viveiro. 

Estas condicións uniranse, finalmente, á consideración das características do medio natural 
circundante, potenciando a integración paisaxística na contorna. 
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No deseño das distintas actuacións sobre cada superficie non hai que perder de vista os 
obxectivos da restauración. Sobre estas apreciacións aplicaranse posteriormente as 
consideracións realizadas para a selección de especies, obténdose o esquema final teórico da 
plantación; adaptándose o mesmo, ao espazo do que se dispón en cada situación particular. 

7. ACONDICIONAMENTO PREVIO  

Sobre os terreos alterados polas obras realizarase un acondicionamento que permita 
recuperar a capacidade produtiva dos terreos.  

En función do grao de alteración producida, realizaranse operacións de descompactación, 
despedregado e/o achega de terra vexetal. 

7.1 DESCOMPACTACIÓN 

Antes da execución das tarefas de restauración procederase á descompactación de tódolos 
terreos que estivesen afectados polo paso de vehículos ou maquinaria durante as obras.  

A descompactación efectuarase por escarificado ou subsolado e/o ripado nas zonas máis 
pedregosas, para asegurar o éxito da posterior sementa ou plantación. 

A descompactación levará a cabo co chan seco, preferiblemente a finais de verán para realizar 
as sementeiras en outubro. Se fose necesario por necesidades de calendario poderíase 
descompactar a finais de setembro ou mediados de outubro sempre que non chovese. Neste 
caso, a sementeira levaríase a cabo na primavera. En ambos os casos, é importante que o 
descompactado e sementeira se sepáren uns meses para que tras a cavadura o chan aséntese 
e acolla correctamente as sementes. 

7.2 DESPEDREGADO 

Paralelamente realizarase un despedregado mecánico nas zonas descompactadas, mediante 
un tractor con apeiro enterrador. 

As pedras que non poidan enterrarse retiraranse manualmente e amorearanse en áreas 
establecidas polo Director Ambiental. 

Estas pedras poderán reutilizarse na propia obra, na reparación puntual de peches ou 
comoformando majanos que poidan ser empregados pola fauna local. 

7.3 EXTENDIDO DE TERRA VEXETAL 

A medida que se rematen os traballos definidos no Plan de Obras, sobre as zonas alteradas a 
restaurar realizarase o estendido da terra vexetal amoreada durante as obras, a fin de 
devolver ao terreo parte da capacidade nutritiva perdida durante as mesmas e de favorecer a 
evolución edáfica cara a un verdadeiro novo chan. O re-estendido da terra vexetal pode 
completarse cun abonado, se a perda de nutrientes así o aconsella. 

Recoméndase o estendido da terra vexetal sobre as superficies descubertas de vexetación con 
pendentes inferiores a 45º, cun expesor mínimo de 20 cm. 
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Procurarase a reutilización de toda a terra vexetal xerada en obra para o estendido sobre as 
superficies para restaurar, adecuando a profundidade da capa de terra vexetal á pendente de 
cada superficie. 

Realizarase unha análise da calidade da terra vexetal naquelas provisións no que o volume de 
terra vexetal sexa superior a 1.000 m3, con alturas de provisión superiores aos 150 cm. 

8. TRATAMENTOS DE RESTAURACIÓN VEXETAL 

Os obxectivos xerais da restauración, as características xerais das obras para realizar e o 
medio no que terán lugar, aconsellan a selección de dous tratamentos como máis efectivos, a 
hidrosementeira de especies herbáceas e arbustivas para as zonas alteradas directamente 
polas obras e a plantación de especies leñosas nas zonas próximas a masas de frondosas ou 
contornas ripícolas.  

A selección do método de hidrosementeira é debido a que se considera a solución máis viable 
para achegar de forma rápida unha mínima cobertura vexetal ás superficies descubertas. O 
obxectivo da hidrosementeira é servir de freo aos procesos de erosión en zonas que, como 
resultado do proceso construtivo, atópanse sen vexetación ou que non reúnen as condicións 
adecuadas para a implantación a curto prazo de vexetación natural. A implantación da 
cobertura vexetal reducirá os procesos erosivos ao diminuír a enerxía da gota de choiva e 
protexer o chan da acción do vento. A hidrosementeira ten unha función colonizadora, 
suxeitando as superficies co conxunto de raíces e talos das especies que a compoñen, creando 
desta forma unha capa de soporte que progresivamente irase enriquecendo de materia 
orgánica, ata formar un chan adecuado para a implantación natural da vexetación da zona.  

Seleccionáronse especies presentes na vexetación da contorna. Estas especies poderán ser 
substituídas por outras autóctonas de características similares presentes na vexetación da 
contorna.  

A continuación realízase a descrición dos distintos tratamentos de restauración, detallando 
os pasos da implantación das distintas coberturas.  

O anexo de restauración de cada proxecto de execución, axustará os tratamentos de 
restauración definidos no presente documento ás características de localización, superficie e 
contorno de cada zona alterada, combinando e adaptando os tratamentos propostos á 
tipoloxía de superfices xerada. Devandito anexo incluirá un apendice de planimetría onde se 
recollerá a localización dos distintos tratamentos. 

8.1 HIDROSEMENTEIRA DE  SUPERFICIES  

Recoméndase a aplicación deste tratamento sobre tódaslas superficies permanentes ou 
temporais que como resultado das obras de construción, resulten alteradas ou queden 
descubertas de vexetación.  

Unha vez rematado a achega de terra vexetal procederase á implantación dunha cobertura 
vexetal mediante o método de Hidrosementeira. 

Utilizarase unha fórmula de hidrosementeira (FH-1) composta por herbáceas (gramíneas, 
leguminosas e arbustivas), permitindo que a superficie quede revegetada e intégrese 
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perfectamente na contorna, empregando especies con distinta velocidade de xerminación, de 
forma que desde o primeiro momento comece a revexetación do noiro con especies gramíneas 
anuais e bianuais, véndose complementada co paso do tempo coas especies perennes de 
implantación máis lenta pero con maior capacidade de permanencia. Seleccionáronse especies 
pratenses presentes nos prados da contorna 

A composición orientativa da fórmula de hidrosementeira proposta recóllese na seguinte 
táboa: 

FORMULA DE HIDROSEMENTEIRA FH-1 
Produto Doses g/m2 Descrición 
Semente 25 especies herbáceas e arbustivas. 

Fertilización 80 abono complexo (9-11-9) con oligoelementos 
Mulch 30 mulch 

Estabilizador 40 derivados de algas+polímero sintético 
Proposta de 

especies 
Leguminosas e arbustivas % Gramíneas % 

Trifolium pratense 20 Lolium perenne  10 
Trifolium repens 20 Lolium multiflorum 10 

Salix sp 0,5 Dactylis glomerata 10 
Ruscus aculeatus 0,5 Festuca arundinacea 10 
Viburnum tinus 0,5 Festuca rubra 10 

Corylus avellana 0,5 Poa trivialis 8 

Táboa 2: Formula de hidrosementeira FH-1 

A proposta de fórmula de hidrosementeira, poderá ser modificada baixo a supervisión do 
equipo de seguimento ambiental, Sempre e cando se manteñan características similares. 

8.2 PLANTACIÓNS  

Recoméndase completar o tratamento de hidrosementeira, poderase coa plantación de 
especies leñosas autóctonas nas superficies alteradas situadas na contorna dos seguintes 
ámbitos: 

 Zonas arborizadas de frondosas. 

 Zonas con vexetación de ribeira. 

 Lindes das parcelas onde se procedeu á eliminación de vexetación 

 Plantación en zonas arborizadas de frondosas 

Nas superficies alteradas situadas na contorna de zonas arborizadas de frondosas, 
recoméndase completar o tratamento de hidrosementeira coa plantación de especies 
arbóreas e arbustivas autóctonas. 

Este tratamento adaptarase ás condicións da zona de plantación, tomando como base as 
seguintes medidas técnicas, que poderán ser modificadas no proxecto de execución 
correspondente para a súa adaptación ás particularidades das zonas a restaurar, a súa 
superficie e a contorna das mesmas. 

Primarase o uso de especies autóctonas situadas na contorna próxima ás zonas a restaurar. 
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PLANTACIÓN EN ZONA DE FRONDOSAS. MEDIDAS TÉCNICAS 
Distribución 

media 
1 arbusto / m2  

1 árbore pequena / 49 m2 
1 árbore / 100 m2 

Distribución de forma aleatoria, formando bosquetes irregulares 
Planta Arbusto: 30-40 cm  

Árbore pequena: 100-150  cm 
Árbore: 2-3 m 

Envase contenedor/cepellón/maceta1 
Proposta de 

Especies 
arbóreas e 
arbustivas 

autóctonas 

Árbores 60% Árbores pequenas 20% Arbustos 20% 
Betula celtiberica 
Castanea sativa 

Fraxinus angustifolia 
Fraxinus excelsior 

Laurus nobilis 
Quercus robur 
Quercus suber 

Arbutus unedo 
Corylus avellana 

Crataegus monogyna 
Ilex aquifolium 
Pyrus cordata 

Salix sp 

Adenocarpus complicatus 
Daboecia cantabrica 

Daphne gnidium  
Frangula alnus  

Ruscus aculeatus 
Sambucus nigra 

Vaccinium myrtillus  
Viburnum tinus 

Esbozo 
orientativo 

 

Táboa 3: Plantación en zonas arborizadas de frondosas 

 Plantación en contornas de ribeira 

Nas superficies alteradas situadas na contorna de zonas con vexetación de ribeira, 
recoméndase completar o tratamento de hidrosementeira coa plantación de especies 
arbóreas e arbustivas autóctonas. 

Como medida compensatoria para a fauna recoméndase utilizar este tratamento para 
rexenerar o cordón ripícola ou reforzar o cordón rípicola existente, nos ríos próximos ás áreas 
afectadas polas obras na franxa de 5 m correspondente á zona de servidume do Dominio 
Público Hidráulica. Desta forma potenciaríanse esta franxa como corredores de faunta. 

Este tratamento adaptarase ás condicións da zona de plantación, tomando como base as 
seguintes medidas técnicas, que poderán ser modificadas no proxecto de execución 
correspondente para a súa adaptación ás particularidades das zonas para restaurar, a súa 
superficie e a contorna das mesmas. 

 

1 Poderíanse utilizar exemplares a raíz espida se a plantación realízase no inverno. 
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Primarase o uso de especies autóctonas situadas na contorna próxima ás zonas para restaurar. 

PLANTACIÓN EN CONTORNAS DE RIBEIRA. MEDIDAS TÉCNICAS 
Distribución 

media 
1 arbusto / m2 

1 árbore pequena / 49 m2  
1 árbore / 100 m2 

Distribución en ringleira, alternando especies para evitar o efecto de linealidade 
Planta Arbusto: 30-40 cm  

Árbore pequena: 100-150  cm 
Árbore: 2-3 m 

Envase contenedor/cepellón/maceta2 
Proposta de 

Especies 
arbóreas e 
arbustivas 

autóctonas 

Árbores 60% Árbores pequenas 20% Arbustos 20% 
Alnus glutinosa3 

Betula celtiberica 
Fraxinus angustifolia 

Fraxinus excelsior 
Laurus nobilis 

Corylus avellana 
Ilex aquifolium 
Pyrus cordata 

 

Frangula alnus  
Ruscus aculeatus 

Salix sp Sambucus nigra 

Esbozo 
orientativo 

 

Táboa 4: Plantación en contornas de ribeira 

As plantacións na contorna dos leitos de auga supoñerán unha potenciación da vexetación 
existente, aumentando a súa capacidade de actuar como filtro natural para reter no seu 
complexo absorbente, os elementos nutrientes en exceso, así como algúns metais tóxicos e 
oligoelementos, procedentes dos labores agrícolas e gandeiras, que se pretende fomentar na 
zona como resultado da concentración 

 Plantación en lindes de parcelas 

Nos novos lindes das parcelas de reemprazo onde se procedeu á eliminación de vexetación, 
recoméndase completar o tratamento de hidrosementeira coa plantación de especies 
arbóreas e arbustivas autóctonas.  

Esta implantación de sebes e linderos entre as novas leiras de reemprazo, estará supeditada 
a que non produzan sombras que prexudiquen aos cultivos. 

 
2 Poderíanse utilizar exemplares a raíz espida se a plantación realízase no inverno. 

3 A utilización desta especie queda supeditada aol emprego de exemplares resistentes ao Phytophthora alni 
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Este tratamento adaptarase ás condicións da zona de plantación, tomando como base as 
seguintes medidas técnicas, que poderán ser modificadas no proxecto de execución 
correspondente para a súa adaptación ás particularidades das zonas para restaurar, a súa 
superficie e a contorna das mesmas. 

Primarase o uso de especies autóctonas situadas na contorna próxima ás zonas para restaurar. 

PLANTACIÓN EN LINDES DE PARCELAS. MEDIDAS TÉCNICAS 
Distribución 

media 
1 arbusto / m2  

1 árbore pequena / 49 m2 
1 árbore / 100 m2 

Distribución no linde entre parcelas en ringleira 
Planta Arbusto: 30-40 cm  

Árbore pequena: 100-150  cm 
Árbore: 2-3 m 

Envase contenedor/cepellón/maceta4 
Proposta de 

Especies 
arbóreas e 
arbustivas 

autóctonas 

Árbores 60% Árbores pequenas 20% Arbustos 20% 
Betula celtiberica 

Fraxinus angustifolia 
Fraxinus excelsior 

Quercus robur 
Quercus suber 

Corylus avellana 
Crataegus monogyna 

Pyrus cordata 
Salix sp 

Daphne gnidium  
Frangula alnus  

Sambucus nigra 
Viburnum tinus 

Esbozo 
orientativo 

 

 

 

 

Táboa 5: Plantación en lindes de parcelas 

8.3 OUTRAS SUPERFICIES 

Inicialmente non está prevista a xeración de sobrantes, a apertura de novos viais ou outras 
actuacións xeradoras de alteracións non estudadas no presente documento.  

No caso de que se producise algunha destas situacións, o anexo de restauración do proxecto 
de execución correspondente, identificará as superficies xeradas polas devanditas actuacións, 
definindo a restauración das mesmas en función dos tratamentos definidos anteriormente ou 
a combinación dos mesmos. 

 
4Poderíanse utilizar exemplares a raíz espida se a plantación realízase no inverno. 
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9. EPOCAS DE EXECUCIÓN 

Para aumentar a porcentaxe de éxito da restauración e a calidade da mesma, que será un 
condicionante determinante no posterior desenvolvemento da cobertura vexetal, é necesario 
que as operacións de restauración realícense na época máis adecuada.  

As condicións climáticas que caracterizan a zona sinalan dúas épocas óptimas para a devandita 
aplicación: 

HIDROSEMENTEIRA PLANTACIÓN 
Marzo / primeiros de Maio 

Finais Setembro / primerios de Novembro 
Febreiro / Marzo  

Novembro / primeiros de Dicembre 

Táboa 6: Epocas de execución das labores de restauración 

10. PERIODO DE GARANTÍA 

O período de garantía fíxase en dous anos, a partir do remate das labores de implantación. 

11. PRESCRICIÓNS PARA A EXECUCIÓN 

Para conseguir que os obxectivos e funcións que debe desempeñar a vexetación nos distintos 
espazos mantéñanse ao longo do tempo sen alteración e sen excesivas e custosos labores de 
conservación, é necesario realizar unha implantación coidadosa dos distintos elementos 
vexetais, de forma que se empregue en todo momento exemplares das mellores 
características e que a súa implantación realícese cos máximos coidados e nas mellores 
condicións posibles, para asegurar desde o primeiro momento un perfecto arraigamento e un 
adecuado desenvolvemento no tempo.  

A idoneidade da revegetación asegurarase mediante a aplicación das correctas prescricións de 
execución para cada labor incluído no presente Plan de Restauración. 

Na actualidade non existen unhas normas de vixencia nacional que rexan os traballos de 
xardinería e paisaxismo; con todo a experiencia constatou a necesidade de contar con algún 
instrumento que permita ao director de obra e/o o Coordinador Técnico de Seguimento 
Ambiental, un control exhaustivo sobre estes labores. Dito instrumento atopouse nas Normas 
Técnicas de Xardinería e Paisaxismo (NTJ) que permiten unha normalización sistemática e 
profunda dos materiais, produtos, técnicas e procedementos empregados en xardinería e en 
paisajismo, achegando uns criterios comúns e un rigor técnico e tendo en conta conceptos 
imprescindibles como os de aforro de enerxía e de recursos hídricos, ou como os relacionados 
co deseño, a seguridade e o baixo mantemento. 

Estas normas están elaboradas pola “Comisión de Xardinería e Paisajismo do Colexio Oficial 
de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Cataluña”, conscientes de que o baleiro normativo en que 
se atopa actualmente o sector da Xardinería e Paisaxismo permitiu a introdución no mercado 
en xeral de materiais de pouca calidade e actuacións nefastas que están  orixinando graves 
problemas.  

No campo da restauración e acondicionamento paisaxístico das obras, a aplicación das normas 
NTJ configúrase como un valioso instrumento, xa que se fundamentan na integración dos 
resultados conxuntos da ciencia, da tecnoloxía, dos coñecementos prácticos e das normativas 
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actuais aplicadas a nivel internacional (ISO), da Comunidade Europea (EN), de España (UNE), de 
Alemaña (DIN), do Reino Unido (BS), de Francia (NF), de Suíza (SNV), así como aquelas 
directrices, regulamentos, ordenanzas, disposicións e especificacións técnicas vixentes. 

As tarefas de execución deberán cumprir en todo momento as normas NTJ de aplicación, tanto 
no relativo ás esixencias sobre o material vexetal, como das operacións de implantación. 

 NTJ 01 P: Pantallas vexetais: Recomendacións para o seu uso como barreiras acústicas e 
visuais. 

 NTJ 02 A: Provisión de terra vexetal de obra. 

 NTJ 03 E: Protección dos elementos vexetais nos traballos de construción. 

 NTJ 07 A: Subministración do material vexetal: Calidade xeral. 

 NTJ 07 D: Subministración do material vexetal:Árbores de folla caduca. 

 NTJ 07 E: Subministración do material vexetal: Árbores de folla perenne. 

 NTJ 07 F: Subministración do material vexetal: Arbustos. 

 NTJ 07 G: Subministración do material vexetal: Matas y Subarbustos. 

 NTJ 07 J: Subministración do material vexetal: Plantas tapizantes. 

 NTJ 07 N: Céspedes e praderías. 

 NTJ 07 V: Subministración do material vexetal: Plantas autóctonas para revexetación. 

 NTJ 07 Z: Subministración do material vexetal: Transporte, recepción e provisión en vivero 
de obra. 

 NTJ 08 B: Implantación do Material Vexetal: Traballos de Plantación. 

 NTJ 08 C: Técnicas de plantación de árbores. 

 NTJ 08 H: Implantación do Material Vexetal: Hidrosementeiras. 

A continuación recóllense algúns condicionantes básicos da correcta execución, como son: 

 Operacións previas 

 Adecuación dos terreos 

 Material vexetal e plantación 

 Reposición de marras e retirada de protectores 

11.1 OPERACIÓNS PREVIAS 

Nas zonas de afección, procederase á retirada previa da terra vexetal e ao seu almacenamento 
adecuado para a súa reutilización posterior. 

11.2 ADECUACIÓN DOS TERREOS 

Antes da execución das tarefas de restauración procederase á descompactación de tódolos 
terreos que foron afectados polo paso de vehículos ou maquinaria durante as obras.  

A descompactación efectuarase por escarificado ou subsolado e/o ripado nas zonas máis 
pedregosas, para asegurar o éxito da posterior sementa ou plantación. 
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A descompactación levaráse a cabo co chan seco, preferiblemente a finais de verán para 
realizar sementeria en outubro. Se fose necesario por necesidades de calendario poderíase 
descompactar a finais de setembro ou mediados de outubro sempre que non chovese. Neste 
caso, a sementeira levaríase a cabo na primavera. En ambos casos, é importante que o 
descompactado e a sementeira sepárense uns meses para que tras a roturación o chan 
aséntese e acolla correctamente as sementes. 

Paralelamente realizarase un despedregado mecánico nas zonas descompactadas, mediante 
un tractor con apeiro enterrador. As pedras que non poidan enterrarse retiraranse 
manualmente e amorearanse en áreas establecidas polo Director Ambiental, formando 
majanos que poidan ser empregados pola fauna local. 

11.3 MATERIAL VEXETAL E PLANTACIÓN 

Terase especial coidado do mantemento do material vexetal durante as xornadas de actuación 
ou de espera. A subministración de planta deberá cumprir a lexislación vixente sobre sanidade 
vexetal, especialmente no referido aos organismos nocivos e enfermidades que afecten á 
calidade de maneira significativa. 

No momento da plantación cada operario portará nun cubo un número máximo de individuos 
que aseguren o seu correcto manexo e a folgura entre eles. Ao chegar á zona de plantación 
realizarase unha limpeza de restos vexetais ou pedras e asegurarase de que cada punto de 
plantación o terreo estea solto e libre de matogueira, broza ou pedras. 

Tras isto crearase manualmente un foxo de aproximadamente 20x20x20 ou 30x30x50 cm, 
deixando a terra aos bordos, axudándose dun plantamón, picachón, pa ou aixada en cada punto 
de inserción. 

En cada unha das plantas colocaranse estacas de suxeición e un protector fotodegradable tipo 
reixa debidamente ancorado ao chan para evitar ataques por herbívoros pero permitir a 
entrada de aire. Unha vez aberto o foxo, introducirase a estaca de suxeición e colocarase a 
planta no centro, coas raíces ben estendidas. Recubrirase o foxo coa terra sobrante engadindo 
50 g de abono por planta e foxo, e compactarase tirando levemente da planta para asegurarse 
da eliminación das bolsas de osíxeno. Unha vez finalizada a plantación procederase á 
instalación dos protectores individuais, e deixarase un alcorque de 50 cm de diámetro ao redor 
da base. 

Unha vez executada a plantación daráselle unha primeira rega (5-10 l/unidade). 

11.4 REPOSICIÓN DE MARRAS E RETIRADA DE PROTECTORES 

A reposición de marras realizarase un ano despois da plantación nos foxos nos que fracasase 
o transplante, na mesma época na que levou a cabo a plantación sempre a zume parado e con 
tempero no chan. Para esta acción retiraranse e deixaránse almacenados os protectores, as 
estacas e as marras.  
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Realizaranse as mesmas operacións descritas na plantación, empregándose as mesmas 
especies e nas mesmas proporcións.  

Simultaneamente realizarase unha revisión dos protectores, retirándose aqueles nos que o 
desenvolvemento da planta así o permita a xuízo do encargado da vixilancia ambiental (altura 
superior en máis da metade ao protector, gran desenvolvemento en volume). Realizarase 
outra retirada dos protectores ao segundo ano da plantación. Estímase que será necesario 
retirar un 30% dos protectores o primeiro ano e un 60% dos restantes o segundo ano. Non 
será necesario retirar o resto de protectores, ao ser fotodegradables. 

12. ORZAMENTO  

Os proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP, incluiran no seu 
orzamento, o correspondente ao distintos tratamento de revexetación que se definan no 
correspondente Proxecto de Revexetación e integración paisaxística. 

Inicialmente as unidades básicas a incluír dentro deste orzamento de restauración serían as 
seguintes: 

UNIDADES BÁSICAS DE RESTAURACIÓN ZRP BEMIL 

Ud Resumen 

m2 XESTIÓN DE TERRA VEXETAL  

Execución da retirada previa da terra vexetal e provisión, segundo o anexo Plan de Restauración 
do proxecto de execución 

m2 DESCOMPACTACIÓN SOLOS  

Descompactación e despedregado mediante escarificado ou subsolado e/o ripado das áreas 
para restaurar, por medios mecánicos, mesmo despedregado con tractor con apeiro enterrado, 
p/p de maquinaria e equipos auxiliares necesarios, segundo o anexo Plan de Restauración do 
proxecto de execución. 

m3 EXTENDIDO DE TERRA VEXETAL  

Estendido de terra vexetal, incluso p/p de maquinaria e equipos auxiliares necesarios, segundo 
o anexo Plan de Restauración do proxecto de execución. 

m2 HIDROSEMENTEIRA DE SUPERFICIES   

Hidrosementeira mecánica mediante hidrosementadora sobre camión, realizado segundo 
especificacións e as mesturas de sementes e composición descrita no plan de restauración. 
Incluso rega, abono, p/p de maquinaria e equipos auxiliares necesarios, segundo o anexo Plan 
de Restauración do proxecto de execución. 

m2 PLANTACIÓN LEÑOSAS AUTÓCTONAS EN ZONAS ARBORIZADAS DE FRONDOSAS  

Plantación con especies arbóreas e arbustivas, segundo Plan de Restauración. Inclúe planta, 
escavación, recheo, abono, primeira rega, reposición de marras, p/p de maquinaria e equipos 
auxiliares necesarios executado segundo especificacións do plan de restauración, segundo o 
anexo Plan de Restauración do proxecto de execución. 

m2 PLANTACIÓN LEÑOSAS AUTÓCTONAS EN CONTORNAS DE RIBEIRA  

Plantación con especies arbóreas e arbustivas ripícolas, segundo Plan de Restauración. Inclúe 
planta, escavación, recheo, abono, primeira rega, reposición de marras, p/p de maquinaria e 
equipos auxiliares necesarios executado segundo especificacións do plan de restauración, 
segundo o anexo Plan de Restauración do proxecto de execución. 
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UNIDADES BÁSICAS DE RESTAURACIÓN ZRP BEMIL 

Ud Resumen 

m2 PLANTACIÓN LEÑOSAS AUTÓCTONAS EN LINDES DE PARCELAS  

Plantación con especies arbóreas e arbustivas, segundo Plan de Restauración. Inclúe planta, 
escavación, recheo, abono, primeira rega, reposición de marras, p/p de maquinaria e equipos 
auxiliares necesarios executado segundo especificacións do plan de restauración, segundo o 
anexo Plan de Restauración do proxecto de execución. 

Táboa 7: Unidades básicas de restauración ZRP Bemil 
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1. ANTECEDENTES E OBXECTIVOS 

No presente documento realízase o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación 
parcelaria de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra) co obxecto de iniciar o procedemento de 
avaliación de impacto ambiental ordinaria de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
Avaliación Ambiental. 

A zona de reestruturación parcelaria (ZRP) engloba unha superficie de 1.232 ha, e como ámbito 
de estudio xenérico, engádense os terreos da contorna nun radio de 200 m (total de 1.666 ha). 

Con data 22 de febreiro de 2002 recibírase no Servizo de Infraestruturas Agrarias de 
Pontevedra unha iniciativa para levar a cabo a reestruturación parcelaria para a parroquia, 
acompañada das sinaturas de 230 persoas propietarias e constando no expediente unha 
memoria sobre a idoneidade de levar adiante o procedemento. Posteriormente, con datas 30 
de maio de 2008, 12 de decembro de 2017 e 19 de febreiro de 2020, presentouse no Servizo de 
Infraestruturas Agrarias a mesma iniciativa para executar a concentración/reestruturación 
parcelaria na parroquia de Bemil, nestes casos como resultado da aprobación por unanimidade 
do Pleno do Concello de Caldas de Reis para levala a cabo. 

Co fin de realizar a avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais, de acordo co disposto 
no artigo 7 da Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a Consellería 
do Medio Rural iniciou unha consulta pública a todas as persoas físicas ou xurídicas interesadas 
para coñecer a súa opinión sobre a iniciativa do proceso de reestruturación parcelaria de Bemil 
(Caldas de Reis, Pontevedra) e as propostas de mellora. O período de consulta estivo aberto 
desde o 3/08/2020 ao 21/08/2020. 

Como resultado das consultas efectuadas, non se prevé interferencia do proceso de 
reestruturación parcelaria nesta parroquia con outros proxectos relevantes de índole pública 
ou privada. 

En febreiro de 2022 elaborase el Estudo Previo de Iniciación da Zona de Reestruturación 
Parcelaria de Bemil Concello de Caldas De Reis – Pontevedra, que en data 8/07/2022 se somete 
a Exposición pública, do que resulta únicamente a alegación de Comunidade de Montes de 
Bemil (25/08/2022). 

A presente Reestruturacion Parcelaria xa conta co Decreto de Utilidade Pública, (Decreto 
167/2022, do 15 de setembro, se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da 
zona de Santa María de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra)). 

Con esta actuación a Consellería do Medio Rural pretende acadar os seguintes obxectivos (art. 
2 da Lei 4/2015 do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia) : 

a) Mellorar as condicións estruturais, técnicas e económicas das explotacións agrarias 

b) Establecer, para os predios que non formen parte de explotacións agrarias, medidas de 
agrupación, redimensionamento, e mellora de infraestruturas. 

c) Facilitar a adecuación territorial de áreas con elevados valores medioambientais ou 
paisaxísticos, de tal maneira que se potencie a sua conservación e permanencia. 
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2. DESCRICIÓN DO PROCESO DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

O proceso de reestruturación parcelaria en Galicia, regulada pola Lei 4/2015 (mellora da 
estrutura territorial agraria de Galicia), comprende as seguintes fases: 

- Iniciativa 

- Avaliación do cumprimento dos obxectivos xerais 

- Estudo previo á iniciación (EPI). 

- Inicio do proceso. Decreto de Utilidade Pública (na que se encontra o presente proxecto) 

- Bases de reestructuración parcelaria. 

- Acordo de reestructuración parcelaria. 

- Acta de reorganización da propiedade. 

- Actuacións complementarias 

3. ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

 ALTERNATIVA 0. NON REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN PARCELARIA. O que pode 
condicionar a supervivencia da actividade agrogandeira e a conservación da paisaxe. 

 ALTERNATIVA 1. REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN PARCELARIA CON ZONAS DE 
EXCLUSIÓN. O que implicaría a exclusión do proceso de reestruturación de todas aquelas 
parcelas que, polas características do seu uso ou os elementos ambientais ou patrimoniais 
que soportan, non se consideren adecuadas ou presenten limitacións para un uso 
agrogandeiro ou forestal. 

 ALTERNATIVA 2. REALIZACIÓN DA REESTRUTURACIÓN EN TODO EL PERÍMETRO. Supón a 
consideración inicial de todo o perímetro establecido, de forma que toda a superficie con 
vocación agrogandeira ou forestal se vexa incluída na resestruturación. Isto permite incluír 
a todas as parcelas englobadas no perímetro, a participación de todo os propietarios que, 
aínda que posúan elementos merecedores dalgún tipo de protección nas súas parcelas, 
levan facendo un uso agrogandeiro ou forestal, ou doutro tipo, das mesmas dende sempre. 
Con está alternativa, o tratamento que se lles dea ás parcelas con áreas ou elementos 
singulares, retrasase ás seguintes fases da restruturación, unha vez realizada a exposición 
pública. Esta é a alternativa seleccionada. 

4. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E UBICACIÓN DO PROXECTO 

Santa María de Bemil correspóndese con unha das nove parroquias do termo municipal de 
Caldas de Reis. Os lugares desta parroquia que quedarían encadrados no ámbito de estudo 
son Follente, Outeiro, Paradela, A Canle e As Veigas de Almorzar. 

No seu conxunto, a parroquia de Bemil, ten un total de 9.519 parcelas catastrais rústicas, cunha 
superficie media de 1.633 m²; a superficie mínima é de 7 m² e a máxima de 1.128.171 m² 
(propiedade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bemil). 

Na parroquia a propiedade atopase enormemente fragmentada; existe un número moi elevado 
de propietarios, a maior parte cunha superficie total de menos de 2.00 m², repartida nun nº de 
fincas entre 2 e 5.  

A maior parte dos propietarios catastrais teñen entre 1 e 5 parcelas, mentres que só 5 
propietarios teñen máis de 40 parcelas, tal e como se mostra na táboa seguinte: 
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Nº de parcelas Total Propietarios % 
1-5                           1.656  81,50% 

5-10                              199  9,79% 
11-20                              123  6,05% 
21-30                                35  1,72% 
31-40                                14  0,69% 
> 40                                  5  0,25% 

Total                          2.032  100% 

En canto á distribución por superficie da propiedade catastral, 939 propietarios (o 46%) contan 
cunha superficie total que non supera os 1.000 m², pero hai unha cantidade considerable de 
propietarios en todos os rangos de superficie, mesmo cun total de 94 que dispoñen de entre 
1 e 2 hectáreas: 

Nº de parcelas Total Propietarios 
(Propiedad 
Catastral) 

% 

< 500                          532  35,54% 
500-1.000                         407  27,19% 

1.000-2.000                          414  27,66% 
2.000-5.000                          376  25,12% 
5.000-10.000                          182  12,16% 

10.000-20.000                            94  6,28% 
> 20.000                            24  1,60% 

Total                      1.497  100% 

Segundo determina o EPI, actualmente o 20% dos terreos atópanse en produción agrícola e 
case un 61% do solo (sen contar as superficies de mestura de especies arbóreas e de arborado 
e mato) se dedica á produción forestal. 

Conforme as directrices xerais a ter en conta no proceso de reestruturación parcelaria da zona, 
realizase unha proposta inicial de camiños, deseñados sobre camiños existentes, que abarquen 
a maior parte do territorio da ZRP, e tipoloxía de usos do solo (agrario, forestal), incluso que 
actualmente crucen leitos para favorecer a mobilidade territorial. 

Os camiños principais propostos para dar acceso a diferentes zonas do territorio son os 
seguintes: 

CAMIÑO 
Nº 

LONX (m) ZONA 
CAMIÑO 

EXISTENTE 
CAMIÑO 

CATASTRO 
ESTADO ACTUAL 

10 1.476 SE SI Parcialmente Herba / Terra 
11 2.606 

SE SI SI 
Terra / Horizonte 

mineral 
12 642 N SI SI Terra 
13 2.427 SE SI SI Terra 
14 1.567 O SI SI Terra 
15 1.081 NE SI Parcialmente Terra / árido 
16 737 E SI SI Terra / árido 
17 904 E SI SI Terra 
18 1.405 CENTRO SI SI Terra / árido 

TOTAL 12.844     
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5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIÓNS ECOLÓXICAS 

5.1 MEDIO FÍSICO 

 Encadre xeográfico e ámbito de estudo 

A zona de estudo localizase na parroquia de Bemil, no concello de Caldas de Reis, provincia de 
Pontevedra. 

O concello de Caldas de Reis compóñeno 9 parroquias que ocupan una superficie de 68,25 km2 
habitados por 9.788 habitantes no ano 2021 (información estadística do IGE) repartidos en 51 
núcleos de poboación dos que seis son da parroquia de Bemil: Follente, Outeiro, Paradela, A 
Canle, A Lavandeira e As Veigas de Almorzar. 

A zona de reestruturación parcelaria desenvolvese sobre 1.232 ha, a zona de estudo abrangue 
os terreos incluídos dentro do perímetro da zona de reestruturación parcelaria, máis os 
terreos da contorna nun radio de 200 metros, o que da como resultado un total de 1.666 ha. 

 Climatololoxía e cambio climático 

A temperatura media anual no concello de Caldas de Reis, na zona de estudo, é de 14ºC, cunha 
temperatura media da mínima do mes máis frío de 7ºC e unha temperatura media do máximo 
do mes máis cálido de 26 ºC. A duración media do período seco é de 1 mes. 

No que se refire ás xeadas, rexístrase unha duración media do período de frío ou xeadas de 4 
meses. 

A evapotranspiración media anual (ETP) é de 750 mm, cunha precipitación media anual de 
2000 mm (máxima precipitación en outono-inverno, e cun mínimo pronunciado no verán). 

Clasificacións climáticas segundo diversos autores, para o ámbito de estudo: 

Autor Clasificación climática 

Pérez Alberti (1982) Oceánico húmido con tendencia a aridez estival 

Papadakis (1952) 

Tipo climático  Mediterráneo temperado 
Tipo de inverno  Avena cálido 
Tipo de verán  Triticum máis cálido 

Réxime térmico  Temperado cálido/fresco 
Réxime de humidade  Mediterráneo húmido 

Allué Andrade (1966) Nemoral VI(V) 
Ortiz & Rodríguez-Oubiña 
(1993) 

Zona de transición entre os pisos bioclimáticos “termocolino” e 
“eucolino” 

Elena Roselló (1997) Fitoclima VI(IV)2 “mediterráneo subnemoral” 

Rivas-Martínez et al (2002) 
Bioclima temperado(submediterráneo) oceánico  

e Termotipo mesotemplado 

 Atmosfera 

5.1.3.1 Calidade do aire 

Dos datos do “Informe Resumo de Calidade do Aire de Galicia” (período: 01/01/2021 a 
31/12/2021) para a estación de Pontevedra - Campolongo (a 25 km ao sur da ZRP, rede de 
Estacións de Calidade do Aire de Galicia), extraese que non houbo incumprimento de ningún 
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dos parámetros medidos no referido período, polo que a calidade do aire na zona non incumpre 
os limiares legais. 

5.1.3.2 Contaminación acústica 

Realizaronse medicións acústicas para coñecer os niveis de parámetros acústicos na ZRP, 
concluyendo que o nivel sonoro ambiente é baixo. As fontes acústicas na ZRP son o viario 
existente. 

 Xeoloxía 

Na zona de estudo predominan os seguintes tipos de rochas (Mapa Xeolóxico de España, 
1:50.000, Folla Nº 152 “Vilagarcía de Arousa” : 

 Granitoide migmatítico. 

 Granodiorita biotítica tipo Caldas de Reis con anfíbol. 

 Chairas aluviais e fondos de vales. 

O grao de permeabilidade do terreo no que se sitúa a ZRP é, na súa maior parte, baixa. 

Non existen puntos de interese xeolóxico (PIG) na zona, nin preto dela. 

 Xeomorfoloxía. Erosión 

Altitude: No ámbito de estudo a altitude media sitúase nos 604,30 m de cota, sendo a cota 
máis alta de 712 m e a máis baixa de 499 m. Clasificando a superficie do ámbito de estudo 
segundo rangos de altitudes tense o seguinte: 

Rango Altitude (m) Sup. no ámbito (ha) (%) Sup. no ámbito 
<100 576,13 34,58 

100-200 642,66 38,57 

200-300 196,11 11,77 

300-400 97,62 5,86 

400-500 83,88 5,03 

500-600 53,31 3,20 

>600 16,35 0,98 

Total 1.666,03 100 

Pendentes: Na zona de estudo hai un réxime de pendentes que permite un bo aproveitamento 
agrario, estando o 52,03% da superficie total por debaixo do 10% de pendente. Clasificando a 
superficie do ámbito de estudo segundo rangos de pendentes tense o seguinte: 

Rango pendente (%) Sup. no ámbito (ha) (%) Sup. no ámbito 
<5 428,64 25,73 

5-10 438,21 26,30 

10-15 357,60 21,46 

15-20 257,27 15,44 

>20 184,32 11,06 

Total 1.666,03 100 

Orientacións: Na zona de estudo a superficie de cada orientación está bastante equilibrada, 
destacando levemente a orientación leste e sur. 
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Orientación Sup. no ámbito (ha) (%) Sup. no ámbito 
Norte 199,21 11,96 

Leste 720,35 43,24 

Sur 456,51 27,40 

Oeste 289,96 17,40 

Total 1.666,03 100 

Erosión: Segundo o Xeoportal do MITECO, a zona de estudo non se trata dun medio 
erosionado, e caracterízase como sigue: 

 Erosión Laminar: Entre 0 – 5 e 5-12 t/ha/ano 

 Erosión potencial: Entre 25 e 200, con predominio de áreas de > 200. 

 Erosión de leitos: Corresponde á cunca do río Umia, cun nivel de erosión media. 

 Risco de erosión eólica: Baixa 

 Movementos en masa: Potencialidade baixa, media e alta. 

 Edafoloxía 

No ámbito de estudo, segundo o Mapa de Solos do Atlas de Galicia, e mediante a clasificación 
da FAO, preséntanse os seguintes tipos de solo: 

 Solos sobre rochas graníticas: 

- Leptosoles alumi-úmbricos e Regosoles alumi-úmbricos (inclusións de Legosoles alumi- 
líticos). 

- Regosoles alumi-úmbricos e Cambisoles alumi-húmicos. 

- Cambisoles dístricos (inclusións de Regosoles dístricos). 

Ás características físicas e químicas dos solos da zona de estudo, (servidor de mapas de 
propiedades do solo de Galicia, son: 

 Densidade do solo predominante no ámbito de estudo: 0,5 - 1 g/cm3. 

 Porosidade predominante do solo: 60 - 75 %. 

 Textura predominante do solo no ámbito de estudo, Francoareosa. 

 Reserva de auga útil no ámbito de estudo: 0,1 – 0,20 (fracción de volume). 

 Contido de materia orgánica no ámbito de estudo: 4 – 20 % 

A partir da información da publicación "Capacidade produtiva dos solos de Galicia", (USC. Díaz 
Fierros e Gil Sotres. 1984), as categorías de solo, no ámbito de estudo son as seguintes: 

Tipo Solo 
Capacidade produtiva 

Superf. no 
ámbito  

(ha) 

% 
Super
f. no 

ámbit
o 

A Solos que permiten todo tipo de mecanización e con profundidade 
suficiente… 

2,01 0,12 

B Solos sen limitacións para a mecanización,  
con moderadas limitacións por profundidade ... 

271,32 16,28 

C Solos sen limitacións para a mecanización,  
pero si para a rega superficial… 

153,42 9,21 
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Tipo Solo 
Capacidade produtiva 

Superf. no 
ámbito  

(ha) 

% 
Super
f. no 

ámbit
o 

D Solos nos que se pode empregar maquinaria pesada,  
pero con riscos de erosión graves… 

125,48 7,53 

E Solos que solo permiten o uso de maquinaria manual ou de tracción 
animal … 

691,01 41,48 

F Solos que só admitirían a utilización de maquinaria manual 
 ou forestal. 

291,24 17,48 

G Solos que non soportarían ningún tipo de mecanización… 131,61 7,9 
Total 1666,10 100 

 Hidroloxía 

No conxunto da ZRP proposta e os 200 m de perímetro da mesma, localízanse as siguientes 
canles fluviais e lonxitudes dos mesmos (cartografía de Augas de Galicia): 

NOME LEITO LONX. (m) NO ÁMBITO 

Rego da Pedra Torta 3.262 

Rego de Cardín 838 

Rego de Gabián 2.640 

Rego dos Fornos 900 

Río Bermaña 141 

Río Chaín 288 

Río de Follente 3.634 

Río Umia 3.055 

S/N 9.268 

TOTAL 24.026 

Comprobouse que existen áreas con risco de inundación na parte sur da zona de estudo. Estas 
zonas de inundación están vinculadas ao río Umia, e en moi escasa medida ao río de Follente 
e ao río Bermaña (xa fora do ámbito de estudo, e ao leste do mesmo), ambos na súa unión ao 
río Umia. Esta circunstancia prodúcese en ambas marxes do río Umia, ao sur da estrada N-640, 
e no propio núcleo urbano de Caldas de Reis. 

Non se localizan no ámbito de estudo espazos protexidos, segundo a cartografía do Plan 
Hidrolóxico da Costa de Galicia 2015-2021, aínda que debe terse en conta o seguinte: 

 Captación para abastecemento humano: Dentro do ámbito de estudo localízanse as 
seguintes captacións: 

- FOLLENTE: Código ES014CACH000000139 (existente). 

- OUTEIRO: Código ES014CACH000000140 (existente). 

- PARADELA: Código ES014CACH000000141 (existente). 

 Zonas de interese piscícola: Na parte sur do ámbito de estudo, coincidindo co perímetro da 
zona de reestruturación parcelaria localizase a zona de interese piscícola denominada 
Umia (zona ciprinícola). 

 Nacemento de augas mineiro termais: Ao SE da zona de estudo, en Caldas de Reis a beira 
do río Umia, hai nacementos de augas termais que son aproveitadas por dous 
establecementos denominados Balneario de Acuña e Balneario Davila. 
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Non se localizan no ámbito humidais do Inventario de Humidais de Galicia, (D 127/2008). 

Realizáronse 2 mostraxes da calidade da auga en puntos da rede hidrográfica no ámbito de 
estudo da ZRP, sobre o Rego da Pedra (A1) e do río Follente (A2), se conclúe que son augas de 
boa calidade físico-química. 

5.2 MEDIO BIÓTICO 

 Vexetación, flora e hábitats de interese comunitario 

Vexetación actual: No seguinte cadro recóllense as superficies das unidades de vexetación no 
ámbito de estudo (200 m arredor do perímetro da ZRP), onde predomina a superficie destinada 
a eucaliptais e pinais: 

UNIDADES DE VEXETACIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Vexetación de ribeira 58,38 3,50 

Bosque frondosas 12,26 0,74 

Matogueira 44,55 2,67 

Matogueira con especies arbóreas 2,80 0,17 

Matogueira e rochedo 46,19 2,77 

Cultivos e prados 265,89 15,96 

Eucaliptais 417,57 25,06 

Piñeiral 338,52 20,32 

Eucaliptais e piñeirais 288,55 17,32 

Zonas de extracción ou vertido 5,50 0,33 

Medio antrópico 134,57 8,08 

Sistemas xerais de transporte 51,32 3,08 

Total 1666,10 100 

Hábitats naturais de interese comunitario 

 Inventario de hábitats do Plan Director da Rede Natura 

Consultado o inventario de hábitats asociados ao Plan Director de Rede Natura, observase que 
no ámbito de estudo da ZRP non se localiza ningunha das teselas que conforman dito 
inventario. 

 Inventario Nacional de Hábitats (INH 2005) 

No ámbito de estudo, 61,05 ha encóntranse delimitadas por teselas do INH que albergan 
hábitats de interese comunitario e/ou prioritarios (*), o que supón un 3,66% da superficie total 
do ámbito de estudo. 

A continuación achegase unha táboa resumo coa identificación dos hábitats inventariados na 
zona de estudo: 

COD.UE. DENOMINACIÓN 
4030 Queirogais secos europeos 
4090 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxo 

8230 
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 

(*) Hábitat prioritario.  
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Flora ameazada: Non se atopan especies de flora ameazada do “Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas”, segundo o Atlas de Flora Vascular Ameazada de España, (cuadrículas 1km x 1km) 
no ámbito de estudo. 

Árbores e formacións senlleiras: Non se atopan no ámbito. 

Montes veciñais: Na zona de estudo localizanse os seguintes montes veciñais: 

NOME MONTE CONCELLO DISTRITO Sup. Monte 
Ámbito (ha) % Ámbito 

Xiabre Catoira Caldas - O Salnés 0,63 0,04 
Arriba, Outeiro de 
Home e outros 

Catoira Caldas - O Salnés 58,34 3,50 

Laredo, Espiño e 
Montes Baixos 

Caldas de Reis Caldas - O Salnés 1,76 0,11 

Xiabre e Montes 
Baixos 

Caldas de Reis Caldas - O Salnés 223,06 13,39 

Paradela de Bemil Caldas de Reis Caldas - O Salnés 243,04 14,59 
Horvenllo, 
Cachadiñas, Pedra 
Fendidas e Molareda 

Portas Caldas - O Salnés 5,78 0,35 

Souto e Bouza Portas Caldas - O Salnés 9,69 0,58 
Bemil Caldas de Reis Caldas - O Salnés 587,58 35,27 
Cea Vilagarcía de Arousa Caldas - O Salnés 0,97 0,06 

Total 1.130,84 67,87 

Restruturación concentracións parcelarias: no ámbito de estudo da ZRP non se localizan 
concentracións parcelarias existentes. 

Risco de incendios: O concello de Caldas de Reis clasificase como Zona de Alto Risco de 
Incendio (ZAR). 

 Espazos naturais protexidos e outros ámbitos de interese ambiental 

No ámbito de estudo da ZRP non se localizan espazos naturais protexidos. 

 Fauna 

Na memoria do EsIA recollense as listaxes de especies faunísticas inventariadas no ámbito de 
estudo, segundo as fontes documentais e inventarios da Xunta de Galicia e do Ministerio para 
a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, (cuadrículas 10x10 km, 29TNH21 e 29TNH22), das 
que se indican os seus niveis de protección segundo o Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas (CNEA) e Lista de Especies en Réxime Especial de Protección, Calificación segundo 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA), e as Directivas Comunitarias. 

En resumo, as especies faunísticas protexidas incluídas no Catálogo galego de especies 
ameazadas (CGEA), nas cuadrículas  onde se localiza o ámbito de estudo son as seguintes: 

FAUNA AMEAZADA  
(cuadrículas UTM 10x10 29TNH21 e 29TNH22) 

Especie CGEA 
PEIXES  

Gasterosteus gymnurus V 
ANFIBIOS  

Chioglossa lusitanica V 
Hyla arborea V 
Rana iberica V 

RÉPTILES  
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FAUNA AMEAZADA  
(cuadrículas UTM 10x10 29TNH21 e 29TNH22) 

Especie CGEA 
--- --- 

AVES  
Milvus milvus E 

Botaurus stellaris E 
Emberiza schoeniclus E 
Burhinus oedicnemus E 

Uria aalge E(1) 
Gallinago gallinago E(1) 
Numenius arquata E(1) 
Vanellus vanellus E(1) 

Anas crecca E(1) 
Hydrobates pelagicus V 

Rissa tridactila V 
Circus cyaneus V 

Circus pygargus V 
Phalacrocorax aristotelis V 

Scolopax rusticola V(1) 
Haematopus ostralegus V 
Puffinus mauretanicus V 

MAMÍFEROS  
Galemys pyrenaicus V 

Myotis myotis V 
Rhinolophus ferrumequinum V 

Rhinolophus hipposideros V 

 (E) En perigo de extinción. (V) Vulnerable. (1) Poboación nidificante. (2) Poboacións insulares. 

 Plans de Conservación e Recuperación da Xunta de Galicia 

- O ámbito de estudo está dentro da delimitación do Plan de Recuperación de Emberiza 
schoeniclus (sobre unha área tipificada como “Área Potencial”), aínda que dado que neste 
caso, no ámbito de estudo da ZRP, non se localiza ningún humidal, nin vexetación palustre 
de gran porte, pódese concluir que non cabe esperar afeccións sobre a área potencial da 
escribenta das canaveiras na ZRP. 

- O ámbito de estudo non está dentro da delimitación de ningún dos seguintes plans: Plan 
de Recuperación de Emys orbicularis. Plan de Conservación do Charadrius alexandrinus. Plan 
de Recuperación do Ursus arctos. 

- O ámbito de estudo localizase na súa totalidade dentro da Zona 2 do Plan de xestión do 
lobo en Galicia. 

 Na zona sueste da ZRP localizase a presenza da especie Morcegos cavernícolas (vulnerable 
segundo o CGEA). 

 A ZRP non afecta as áreas prioritarias para avifauna ameazada e/ou Zonas de protección 
da avifauna contra liñas eléctricas de alta tensión. 

 Corredores ecolóxicos, non se prevé ningunha afección aos corredores ecolóxicos (WWF). 

 No ámbito de estudo non hai prohibición de caza, nin zonas libres de caza. 

 No ámbito de estudo, limitando coa ZRP ao sur, localízase o couto de pesca do Umia. 
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5.3 PAISAXE 

No estudo de impacto sobre a paisaxe, recollido no Anexo 05, para un ámbito de 1.000 m 
arredor do perímetro de reestruturación, analizanse os factores de calidade, fraxilidade e 
intervisibilidad necesarios para a valoración da paisaxe.  

En canto a calidade, constatouse que a maior proporción da superficie de estudo atópase en 
clase media cun 45,82%,  seguida da clase baixa cunha ocupación de 28,86 %; así como un  
14,94% en clase alta e un 10,38% en clase moi baixa; non detectándose superficies para a 
clasificación moi alta. 

Á fraxilidade visual do ámbito é de calidade media nun 48,96%, e un 28,45% de calidade baixa. 

A calidad final da paisaxe non ten case representación do rango de importancia moi alta e moi 
baixa, concentrándose a maior parte da superficie en zonas de calidade media cunha ocupación 
do 62,91 % seguido de superficies de valor baixa cun 25,66 %. 

5.4 ESTUDO SOCIOECONÓMICO 

Neste capítulo analízanse as características da poboación no concello onde se sitúa a ZRP e 
nas parroquias incluídas no perímetro da ZRP, ademais das actividades económicas que se 
desenvolven no territorio e en particular as actividades do sector primario (agricultura, 
gandería e silvicultura), que serán os beneficiarios da proposta de reestruturación parcelaria. 

5.5 TURISMO 

Non existen no ámbito de estudo aloxamentos, empresas ou aspectos turísticos destacables 
que podan verse afectados polo proxecto, a excepción do Camiño de Santiago que discorre 
fora do ámbito da ZRP, pero dentro do ámbito de estudo. 

5.6 PATRIMONIO CULTURAL 

No Anexo 03 Patrimonio Cultural, móstranse os resultados da prospección realizada no 
ámbito de estudo de 200 m arredor do perímetro da ZRP, onde se detectaron 13 elementos do 
patrimonio arqueolóxico, 8 elementos do patrimonio arquitectónico, 72 elementos 
atnográficos (3 deles inéditos), 1 vieiro cultural, e 2 espazos protexidos polo PXOM. 

5.7 PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

O PXOM do concello de Caldas de Reis foi aprobado definitivamente en data 11.10.2018, 
publicado no DOG do 02.11.2018. 

Dentro da ZRP hai solos clasificados como: 

 SNRT: Solo de Núcleo Rural Tradicional (Follente, Outeiro, A Lavandeira, Paradela e O 
Cope) 

 SRPA: Solo Rústico de Protección Agraria 

 SRPAC: Solo Rústico de Protección de Augas e Cauces 

 SRPF: Solo Rústico de Protección Forestal 

 SRPI: Solo Rústico de Protección de Infraestruturas 

 SRPO: Solo Rústico de Protección Ordinario 
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 SRPP: Solo Rústico de Protección Paisaxístico 

 SRPPC: Solo Rústico de Protección de Patrimonio Cultural 

 SUC: Solo Urbano Consolidado 

 SUNC: Solo Urbano Non Consolidado (AP-2-R e AP-4R) 

 SUND: (SUND-R_D) 

 SUZD: (SP-20-I, SP-16-I, SP-17-I, SP-5-I, SP-3-I, SP-19-I, SP-1-I, SP-7-I, SP-18-I, SP6-R, SP-2-I, 
SP-10T) 

5.8 PLANS E PROXECTOS 

Segundo establece o Plan Básico Autonómico, unha parte da área proposta para Zona de 
Reestruturación Parcelaria, está incluída no Plan Sectorial Eólico de Galicia, 1ª Modificación 
código OT-02-25, en concreto no polígono XIABRE. E como Proxectos Sectoriais no ámbito de 
estudo, o Plan Básico Autonómico, sinala o Parque Eólico Xiabre. 

5.9 IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS AFECTADAS POLO 
PROCESO 

Trala clasificación da zona de estudo en unidades ambientais en función da vexetación actual 
e o tipo de solo, procedese á valoración ambiental das mesmas segundo criterios de: 
Naturalidade, Diversidade e rareza, Fraxilidade e Interese paisaxístico. 

O resultado final da valoración ambiental (VA) das unidades ambientais, é: 

Unidades Ambientais Superficie en 
ámbito de 

estudio (ha) 

% Superficie 
Total ámbito 

Valor 
ambiental 

Categoría 
VA 

UA1. Canles  e ribeiras 
fluviais. 

58,4 3,5 4,2 Moi Alto 

UA2. Frondosas autóctonas 12,3 0,7 3,9 Alto 
UA3-1. Matogueira. 47,4 2,8 2 Baixo 
UA3-2. Matogueira en 
rochedo 

46,2 2,8 
2,5 Medio 

UA4. Plantacións forestais. 1.044,6 62,7 1,7 Baixo 
UA5. Superficie agraria.  265,9 16,0 1,7 Baixo 
UA6. Medio antrópico. 191,4 11,5 1 Moi Baixo 
TOTAL 1.666,1    

6. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

6.1 CARACTERIZACION E VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A análise de impactos do proxecto de reestruturación parcelaria no medio natural e social no 
que se desenvolve, realízase a través da interrelación entre as actuacións do proxecto e os 
diferentes factores do medio abiótico, biótico e socioeconómico, para predicir e previr 
interaccións entre ambos susceptibles xerar impactos. 

A avaliación de impacto realizouse utilizando os seguintes descritores: 

DESCRITORES EMPREGADOS PARA A AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
Descritor Tipo                                    VALOR 

 Carácter do impacto Positivo Negativo (+) (-) 
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DESCRITORES EMPREGADOS PARA A AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 
Descritor Tipo                                    VALOR 

Intensidade (IN) 
(Grao de destrución) 

Baixa 1 
Media  
Alta  

Moi alta 

2 
4 
8 

Total 12 

Extensión (EX)  
(Área de influencia)  

Puntual 1 
Parcial  

Extenso 
Total 

2 
4 
8 

Crítica (+4) (*) 
Momento (MO)  

(Prazo de manifestación) 
Largo prazo  
Medio prazo 
 Curto prazo 

1 
2 
4 

Persistencia (PE) (Permanencia do 
impacto) 

Fugaz  
Temporal  

Permanente 

1 
2 
4  

Curto prazo 1 
 Reversibilidade (RV) Medio prazo 2 

  Irreversible 4 
  Sen sinerxismo (simple) 1 

Sinerxia (SI) Sinérxico 2 
(Regularidade da manifestación) Moi sinérxico 4 

  Acumulativo 4 
Efecto (EF) Indirecto 1 

(Relación causa-efecto) Directo 4 
 Periodicidade (PR) (Regularidade da 

manifestación) 
Aparición irregular 

 Periódico  
Continuo 

1 
2 
4 

  Recuperable de forma inmediata 1 
Recuperabilidade (MC) Recuperable a medio plazo 2 

(Reconstrución por medios humanos) Mitigable 4 
  Residual 8 

Con ditos valores numéricos, obtense o valor de Importancia do Impacto (I), segundo a fórmula: 

I = ± [ 3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

E valoranse segundo a seguinte táboa: 

Valor (I) Categoría Descrición 

≤ 25 Compatibles 
Recuperación inmediata tralo cese da actividade. Non precisa 

prácticas protectoras ou correctoras. 

26-50 Moderados 

Non precisa prácticas correctoras ou protectoras intensivas para 
a súa recuperación. Require certo tempo para acadar as 

condicións ambientais iniciais. Incluense os impactos reversibles   
de curto e medio prazo, así como os recuperables de forma 

inmediata, a curto e medio prazo. 

51-75 Severos 
É  precisa  a  adecuación  das  medidas  correctoras  ou 

protectoras  e, aínda con estas medidas, é necesario un período 
de tempo dilatado para a súa recuperación. 

≥ 75 Críticos 

A súa magnitude é superior ao límite aceptable. Produce unha 
perda permanente da calidade das condicións ambientais. Non 

existe posibilidade de recuperación, incluso coa adopción de 
medidas correctoras. 
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Despois de realizar a matriz de identificación de impactos, na que se sinalan en abscisas as 
actuacións do proxecto causantes de impacto, e en ordenadas os elementos do medio físico, 
biótico e socioeconómico, procédese á valoración dos impactos tal e como se definen nas 
táboas anteriores. 

Con isto obtéñense as matrices de valoración de impactos, para cada unha das fases do 
proxecto (fase de formulación, fase de execución e fase de explotación), tendo en conta que a 
fase de execución inclúe dous tipos de proxectos: Execución de camiños, e Acondicionamento 
de fincas. 

Como consecuencia da análise e avaliación de impactos realizada, obtéñense as seguintes 
matrices de avaliación de impacto: 

DESCRITORES DE IMPACTOS 

FASE FORMULACIÓN 

X
eo

lo
xi

a 
e 

re
le

vo
 

Er
o

si
ó

n
 

A
fe

cc
ió

n
 

H
áb

it
at

s 
e 

C
ub

er
ta

 
V

ex
et

al
 

Pa
is

ax
e 

Carácter (-) (-) (-) (-) 

Intensidade (IN) 1 1 1 1 

Extensión (EX) 1 1 1 1 

Momento (MO) 4 4 4 2 

Persistencia (PE)  4 2 4 1 

Reversibilidade (RV) 1 1 2 1 

Sinerxía (SI) 1 1 2 1 

Efecto (EF) 4 1 4 4 

Periodicidade (PR)  4 1 1 1 

Recuperabilidade (MC) 1 1 2 2 

MAGNITUD IMPACTO 24 16 24 17 

CATEGORÍA IMPACTO Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

FASE 
OBRAS 

DESCRITORES DE IMPACTOS 

MAGNITUD IMPACTO 
EXECUCIÓN REDE 

CAMIÑOS 
ACONDICIONAMIENTO 

DE FINCAS 
Magnitud Categoría Magnitud Categoría 

FA
SE

 O
B

R
A

S 

Partículas e Gases 19 Compatible 23 Compatible 
Acústica 22 Compatible 24 Compatible 

Xeoloxía e relevo 24 Compatible 33 Moderado 
Perdida de solo 20 Compatible 35 Moderado 
Compactación 19 Compatible 26 Moderado 

Contaminación Solo 16 Compatible 22 Compatible 
Erosión 13 Compatible 19 Compatible 

Calidade auga 15 Compatible 26 Moderado 
Alteración réxime hidrolóxico 17 Compatible 19 Compatible 

Afección Hábitats e Cuberta Vexetal 21 Compatible 51 Severo 
Espazos Naturais Protexidos 16 Compatible 31 Moderado 

Fauna 14 Compatible 31 Moderado 
Paisaxe 22 Compatible 38 Moderado 

Usos do solo 35 Positivo 39 Positivo 
Estrutura Económica 29 Positivo 23 Positivo 
Patrimonio Cultural 19 Compatible 22 Compatible 
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FASE 
OBRAS 

DESCRITORES DE IMPACTOS 
MAGNITUD IMPACTO  

Magnitud Categoría  
FA

SE
 E

X
P

LO
T

A
C

IÓ
N

  

Calidade do Aire 28 Moderado  

Acústica 24 Compatible  

Compactación 29 Moderado  

Contaminación Solo 32 Moderado  

Erosión 19 Compatible  

Calidade auga 26 Moderado  

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado  

Fauna 31 Moderado  

Paisaxe 44 Moderado  

Usos do solo 39 Positivo  

Estrutura Económica 23 Positivo  

Todos os impactos previstos son compatibles ou moderados, tamén aparecen efectos 
positivos como os causados sobre a estrutura económica ou os usos do solo. 

6.2 ANÁLISE DE IMPACTOS RESIDUAIS, ACUMULATIVOS E SINÉRXICOS 

Os impactos residuais, acumulativos e sinérxicos, son os seguintes: 

Fase 
Proxecto 

Impacto Residual / Acumulativo / 
Sinérxico 

Magnitude 
de Impacto 

Categoría 
Impacto 

Formulación 
Afeccións aos Hábitats e Cuberta 

Vexetal 
24 Compatible 

Obras. 
Camiños 

Contaminación Solo 16 Compatible 
Calidade auga 15 Compatible 

Espazos Naturais Protexidos 16 Compatible 
Fauna 14 Compatible 

Paisaxe 22 Compatible 
Estrutura Económica 29 Positivo 

Obras 
Acond. 
Leiras 

Contaminación Solo 22 Compatible 
Calidade auga 26 Moderado 

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado 
Fauna 31 Moderado 

Paisaxe 38 Moderado 
Estrutura Económica 23 Positivo 

Explotación 

Contaminación Solo 32 Moderado 
Calidade auga 26 Moderado 

Espazos Naturais Protexidos 31 Moderado 
Fauna 31 Moderado 

Paisaxe 44 Moderado 
Estrutura Económica 23 Positivo 

Sen contar cos efectos positivos do listado anterior, os valores promedio de efectos sinérxicos, 
acumulativos o residuales, en cada fase son: 
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Fase Proyecto Impacto Residual / 
Acumulativo / Sinérgico 

Magnitud 
de Impacto 

Categoría 
Impacto 

Formulación Promedio 24 Compatible 
Obras. Camiños Promedio 15,6 Compatible 

Obras Acond. Leiras Promedio 30.8 Moderado 
Explotación Promedio 32.8 Moderado 

6.3 ANÁLISE DE VULNERABILIDADES DO PROXECTO 

En cumprimento da Lei 21/2013, modificada pola Lei 9/2018, redactase un apartado específico 
de vulnerabilidade do proxecto, segundo a Guía para la realización del análise del risco 
medioambiental en el ámbito del Real Decreto 1254/1999, (Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias, 2014), e no Plan Especial de Protección Civil frente a Emerxencias por 
Accidentes no Transporte de Mercancías Perigosas por Estrada e Ferrocarril en Galicia 
(Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. 2013) 

Vulnerabilidade do proxecto respecto as ameazas externas avaliadas: 

AMEAZA EXTERNA 
PROBABILIDADE DE 

OCORRENCIA 
VULNERABILIDADE DO 

PROXECTO 
Inundacións Alta Baixa 

Tormentas eléctricas Baixa Moi baixa 
Terremotos Baixa Moi baixa 

Conclusións de vulnerabilidade fronte a ameazas internas. 

AMEAZAINTERNA 
PROBABILIDADE DE 

OCORRENCIA 
VULNERABILIDADE DO 

PROXECTO 
Risco Químico BAIXO BAIXO 

Transporte Mercadorías Perigosas BAIXO BAIXO 
Incendio: Fase Obra BAIXO BAIXO 

Incendio: F. Explotación ALTA ALTA 

Como medidas de protección fronte a estes riscos, debe disporse dun Plan de Prevención de 
Incendios na fase de obras, e acollerse aos plans específicos de PLADIGA na fase de 
explotación. 

7. MEDIDAS AMBIENTAIS 

No presente capítulo expóñense as medidas protectoras e correctoras a ter en conta nas 
distintas fases do proceso de reestructuración parcelaria que se levará a cabo na parroquia de 
de Bemil (Concello de Caldas de Reis, Pontevedra). 

As medidas indicadas teñen por objexto minimizar os potenciais impactos, descritos e 
valorados no capítulo 6 Impactos, mediante a aplicación de medidas de prevención e 
protección do medio natural, social e patrimonial, analizado no capítulo 5, e a corrección dos 
potenciais impactos causados. 

A aplicación de medidas de prevención durante calquera das fases da reestructuración 
parcelaria, evitarán ou reducirán na medida do posible a aparición de impactos.  

Mentres que a aplicación de medidas correctoras se prescriben para o caso de producirse 
impactos a consecuencia das accións do proxecto, e con obxeto de revertir o impacto causado. 
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7.1 FASE INICIAL 

Considésrea neste caso, como Fase Inicial, ao perido entre a aprobación do estudio previo de 
iniciación e a elaboración do plan de obras. 

Por tanto, estas medidas descríbense para ser consideradas no deseño e redacción de 
documentos de índole ambiental, así como de proxectos construtivos ou de obras. 

 Exclusión do proceso de reestruturación. 

 Incorporación ás masas comúns 

 Delimitación de zonas de especial sensibilidade.  

o Aspectos Xerais 

o  Elementos do patrimonio natural 

o Elementos do patrimonio cultural 

o Recursos Mineiros. Aproveitamentos de auga mineral 

 Estudo do trazado da rede de camiños. 

 Información continuada aos propietarios e afectados polo proceso. 

 Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación agraria. 

 Información á Dirección Xeral do Catastro. 

 Protección das instalacións de distribución. 

 Protección dos montes veciñais en mano común. 

 Compatibilidade con outros usos.  

 Decreto de Reestruturación. 

 Elaboración dos proxectos de obras inherentes á reestruturación. 

7.2 FASE DE EXECUCIÓN 

 Medidas preventivas. 

 Limitación da zona de obra: minimización da ocupación. 

 Axustes e mantemento da maquinaria. 

 Elección da maquinaria de obra: redución das emisións de gases. 

 Protección Atmosférica. 

 Control e prevención do ruído. 

 Descarga de materiais. 

 Instalacións auxiliares. 

 Vertedura de excedentes de terras. 

 Xestión de sobrantes. 

 Xestión de Restos de demolición de muros e peches de leiras. 

 Xestión do resto de residuos de obra. 

 Hidroloxía e calidade das augas. 

 Protección da vexetación existente. 

 Fauna. 
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 Prevención de incendios. 

 Prevención do impacto paisaxístico. 

 Transparencia informativa. 

 Patrimonio histórico-artístico. 

 Mantemento da permeabilidade territorial e dos servizos locais. 

 Medidas correctoras. 

 Atmósfera. 

 Restitución xeolóxica e xeomorfolóxica. 

 Acondicionamento e restitución edáfica das superficies alteradas. 

 Protección das augas. 

 Vexetación. Restauración e integración paisaxística. 

 Fauna. 

 Paisaxe. 

 Patrimonio histórico-artístico. 

7.3 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Tódalas medidas a considerar para a súa aplicación sobre a fase de explotación, serán 
unicamente de carácter preventivo, dadas as características do uso previsto. 

7.4 ORZAMENTO DAS MEDIDAS AMBIENTAIS EN OBRA 

Os proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP, incluirán un orzamento 
detallado das medidas ambientais de aplicación á obra. 

8. PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL 

O programa de vixilancia ambiental ten como obxecto comprobar a magnitude e localización 
de impactos negativos previstos, así como aqueles de nova aparición que non foron previstos 
con anterioridade, para confirmar "in situ" a efectividade das medidas correctoras e 
protectoras aplicadas na fase de execución da concentración.  

A consideración dun Programa de vixilancia ambiental durante a fase de explotación, pódese 
realizar en base ás especificacións vertidas polo “Código Galego de Boas Prácticas Agrarias” 
xa mencionado, aínda que dada a voluntariedade de aplicación do mesmo, non se considera 
necesario a imposición dun programa ao respecto. 

Os distintos proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP, incluirán un 
programa de vixilancia ambiental baseado nas presentes directrices e axustado ás 
características das obras para realizar. 

8.1 MEDIDAS XERAIS DE SEGUIMENTO E CONTROL. 

 Seguimento e control durante as fases iniciais do proceso. 

 Seguimento das obras durante a súa execución. 

 Seguimento e control trala execución das obras de concentración. 
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8.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE SEGUIMENTO E CONTROL. 

 Atmosfera. 

 Xeomorfoloxía, xeoloxía e chans. 

 Hidroloxía e hidroxeoloxía. 

 Fauna. 

 Integración visual. Restauración e paisaxe. 

 Xestión de residuos. 

 Patrimonio histórico-artístico. 

 Medio Socioeconómico. 

8.3 EMISIÓN DE INFORMES 

Os resultados do seguimento ambiental plasmaranse en informes periódicos de seguimento. 
Inicialmente proponse os seguintes informes: 

 Informe inicial. 

 Informes trimestrais. 

 Informes especiais. 

 Informe final. 

8.4 ORZAMENTO DO PROGRAMA DE VIXILANCIA AMBIENTAL. 

Os proxectos de execución que desenvolvan o Plan de Obras da ZRP de Bemil (Concello de 
Caldas de Reis, Pontevedra), incluirán un orzamento detallado da execución das medidas de 
vixilancia ambiental incluídas no PVA de aplicación á obra. 

9. CONCLUSIÓN 

A zona de reestruturación parcelaria de Bemil (Caldas de Reis, Pontevedra) céntrase na 
parroquia de Bemil, pertencente ao Concello de Caldas de Reis (Pontevedra), e correspónde co 
perímetro provisional da zona de reestruturación parcelaria (1.232 ha). A zona de estudo 
abarca os terreos incluídos dentro do perímetro provisional, máis os terreos da contorna nun 
radio de 200 metros, o que da como resultado un total de 1.666 ha. 

Do estudo realizado conclúese que a execución da ZRP de Bemil, non supón unha afección 
ambiental significativa sobre o territorio afectado e o seu contorno, sempre que se adopten 
as medidas ambientais e de control incluídas no presente EIA, e as que se deriven da 
Declaración de Impacto Ambiental de aplicación. 

10. ANEXOS 

Como anexos á memoria do EIA acheganse os seguintes: 

ANEXO 1: PLANOS 
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Nº 
PLANO 

NOME Nº 
FOLLAS 

01 LOCALIZACIÓN 1 
02 PARCELARIO  1 
03 PROPOSTA DE CAMIÑOS  1 

04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
04.05 

XEOLOXÍA  
ALTITUDES  
PENDENTES 
HIDROLOXÍA 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

1 
1 
1 
1 
1 

05.01 
05.02 

VEXETACIÓN ACTUAL 
TESELAS E HÁBITATS DO INH 2005 

19 
1 

06 ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS E ESPECIES 
AMEAZADAS 

1 

07 PATRIMONIO  1 
08 PXOM  1 
09 UNIDADES AMBIENTAIS 19 
10 MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN 1 
11 DIRECTRICES AMBIENTAIS E CAMIÑOS 19 

ANEXO 2: REPORTAXE FOTOGRÁFICA (inclúe localización en plano) 

ANEXO 3: PATRIMONIO CULTURAL (Memoria Técnica de Prospección Arqueolóxica 
Intensiva do todo o ámbito de estudo, e planos) 

ANEXO 4: ESTUDO ACÚSTICO (resultados das medicións acústicas preoperacionais) 

ANEXO 5: ESTUDO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA (valoración da calidade 
final da paisaxe, a visibilidade e outros aspectos nun ámbito de 1.000 m arredor do 
perímetro da ZRP. Directrices da paisaxe de Galicia) 

ANEXO 6: PROXECTO DE RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA. Definición 
xeral das directrices de actuación para a restauración vexetal ao obxecto de promover 
a integración paisaxística do Plan de Obras da futura Zona de Reestruturación 
Parcelaria de Bemil. 

ANEXO 7: DOCUMENTO DE SÍNTESE 

ANEXO 8: DOCUMENTOS DE TRAMITACIÓN. informes obtidos na fase de consultas 
para o redacción do Estudo Previo de Iniciación (EPI), a alegación obtida na fase de 
exposición pública do EPI e o Decreto polo que se declara de Utilidade Pública a 
reestruturación parcelaria da zona de Bemil. 

ANEXO 9: BIBLIOGRAFIA 
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