
DESCRICIÓI

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural 

CALIFICACIÓN: Sistemo Local de Equlpamento

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-7

PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE ZAS

D|LI<Í'~ CIA,- El presante Pia>

CATÁLOGO DE PATRIMONIO
aei -
se¿ Ja ÍU07

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-7
NOME:

LUGAR:

PARROQUIA:

Igrexa parroquial de Santa María de 

Lamas

Santa María de Lamas

*L

A
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

0 8 NUV. 2C07de data

JTOxefe do servizo de Planificación Urbanística

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, humidades

clificio con e^(or^o Jlíetí§afin ^Inove rectangular e ábsida cuadranglar, adosado a esta atópase a 

sancristía. Os muros son portantes de cachotería e cantería á vista. Con cubería a tres augas con 
cubrición de tella curva. A parte máis ontigo e a ábsida, a súa bóveda responde ós características do 
gótico borgoñón, con decoración ñas claves de motivos xa propios do Renacemento. A fachada de 
cantería presenta un esquema pentagonal onde se superponen unho porta dintelada, unha tórnela que 
acollé a imaxe da Virxe, unha xonela rectangular e a espadaña. Os esquináis do frontispicio serven 
de base para dúas imaxes pétreas. A espadaño presenta un corpo con tres machóns e dous orcos de 
medio punto, sobre unha base moldurada con decoración do barroco de placas. Coroa o conxunto un 
elemento triangular cun arquiño e un pináculo enriba .

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Derradeiro Gótico galego-
Barroco

CRONOLOXÍA: S. 2/3 XVI-XVIII-XIX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela



DESCRICIÓN: Edificio con plonto de solón e muros portantes de cachotería enfuscado, agás na fachada e nos
tramos laterais fináis da nave que son de cantería. Adosados pola cabeceira o soncristía e no primeiro 
tramo da nave, formando un falso cruceiro, dúos copelas. A cuberta está resolta a dúos augas na 
nave principal e a tres ñas capelos laterais, todas elas con cubrición de tella curva. A fachada é a 
parte máis interesante do templo, enteiramente construida en cantería, de esquema clásico pentagonal, 
cun eixe vertical onde se superponen, a porta alintelada, unha fornela que acollé unha imaxe pétrea, 
unha ventó rectangular e unha espadaña dun só corpo, composto por tres machóns e dous arcos de 
medio punto sobre unha base moldurada. Por riba deste corpo un elemento triangular cun arquiño e 
un pináculo.

CONCELLO DE ZAS

PLAN XERAL DE

ORDENACIÓN MUNICIPAL
DILIGEN'-'" nte Piar

DE PATRIMONIO
V por 

en 
UO 7

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Barroco 

CRONOLOXÍA: S XVIII

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela 

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, humidades

NOME:

LUGAR:

PARROQUIA:

Igrexa parroquial de Santiago de Loroñc 

Loroño

Santiago de Loroño

CÓDIGO DO ELEMENTO:

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural 

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamiento

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

XUNTA DE QAI ICIA
definitivamente por Orde da Conselleira de 

Obras Publicas e Transportes

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-12

Urbanística

Gómez Rielo



CONCELLO DE ZAS

PLAN XERAL DE

ORDENACIÓN MUNICIPAL D'!r Elp itppiar,
CATALOGO DE PATRIMONIO

“ por
aci- en
setión d; feci / / ¿007

—

EL
Igrexa parroquial de Santa María de MiraNOME:

LUGAR: Mira

PARROQUIA: Santa María de Mira

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-9

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agrícola 

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamiento
XUNT^^^ALICIA

feaodefinitivamente11 porr6rde da Conselleira de 
Política Torrilonol, Obras Públicos o Tronsporics

GRAO DE PROSEO

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-10

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Barroco-Eclecticismo 

CRONOLOXlA: S XVIII-XIX-XX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela 

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN: Edificio con planta de salón, cunha ábsida poligonal de cinco lados, reforzada por cinco contrafortes e 
unha nave rectangular. Adosoda ó muro norte da cabeceira a sancristía e ó primeiro tramo do nave, 
formando un falso cruceiro, dúos copelas cuadrangulares. Os muros portantes son de cachotería ó 
vista na ábsido, enfuscados nos capelos e na nave, sendo de cantería a fachada. A cubería está 
resolta o dúos augas (nove), tres (capelos e sancristía) e cinco (ábsida) con cubrición de tella curvo. 
A fachada de cantería está composto co esquema clásico pentagonal, cun eixe vertical onde se 
superpoñen, a porta dintelada, unha fiestro rematada nun arquiño de medio punto, un óculo e unha 
espadaña dun só corpo, asentado sobre a parte central do ponel da fachada, composto por tres 
machóns e dous arcos de medio punto. Por riba deste corpo un elemento triangular cun arquiño e 
pináculos.



O xele do servato de Plarjiícación Urbanística

’eamPáüío Gómez Rielo

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural 

CALIFICACIÓN:

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-10

DESCRICIÓN: Edificio con planta de salón con muros portantes de cochoterío enfuscada, agós a fachada de
cantería, adosado ó muro norte da cabeceira atópase a sancristía. A cuberta é a dúos augas no 
corpo principal, e a tres na sancristía, con cubrición de tella curva. A fachada responde a un 
esquema pentogonol onde se superponen unha porta alinteloda, unha xanela rectangular e unha 
espadona dun só corpo, composto de dous mochóns e un arco de medio punto, coroodos por un 
elemento triangular rematado nunha cruz pétrea e dous pináculos.

CONCELLO DE ZAS

PLAN XERAL DE

ORDENACIÓN MUNICIPAL
D'Llf?F,:CIA.- El p'essnte Pta.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO
aci. 
sesión .

EL SECR
NOME: Capelo de San Pedro de Folíente

LUGAR: Folíente

PARROQUIA: Santa María de Mira

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-10

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA. Arquitectura relixiosa

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOXlA: S XVIII-XIX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela 

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

de data 0 8 NüV. 2007

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Politica Territorial, Obras Públicas e Transportes



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Forestal 

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamento

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-10

CONCELLO DE ZAS

PLAN XERAL DE

ORDENACIÓN MUNICIPAL

NOME: Copela de San Roque do Monte

LUGAR: San Roque do Monte

PARROQUIA: Santa María de Mira

ac.
set.on d” ;

respnte Plan
DE PATRIMONIO

CÓDIGO DO ELEMENTO:

DESCRICIÓN: Sinxelo edificio con planto de salón, muros portantes de cachotería enfuscada e cuberta a dúos augas 
con cubrición de tella curva. 0 presbiterio e de maior anchura que a nave, na cabeceira ten adosada 
a sancristía. No exterior do muro sur do presbiterio ten adosado un pórtico aberto. A fachada é 
tamén de feitura moi simple, de esquema pentagonal onde se superponen a porta de entrada 
alintelado (cunha cruz de Malta inscrita no lintel) e unha espadaña asentada sobre a parte central do 
plano de fachada, dun só corpo formado por dous machóns e un arco de medio punto, remata o 
conxunto un frontón triangular.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data, 0 8 NUV. 2007
^ O xefe do servizo dePJajjificación Urbanística

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Arquitecturo relixiosa

ADSCRIPCIÓN CULTURAL:

CRONOLOXlA: Orixes no S XVI

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



o xeíe do servizo de Planificación Urbanística

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

de data 0 8 NUV. 2007

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural de Expansión 

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamento

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

EX-16

PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE ZAS

NOME:

LUGAR:

PARROQUIA:

CÓDIGO DO ELEMENTO:

SRPA

DESCRICIÓN: Edificio con planto de salón (nave principal dividida en tres tramos móis ábsida cuadrangular) con
muros de cachotería enfuscados e cantería ó vista. No muro norte da cabeceira atópose acaroada a 
sancristía. A cubería está resolta a dOas auges con cubrición de tella curva. A fachada presenta un 
esquema pentagonal onde se superpoñen unha porta dintelada, unha xonela rectangular e unha 
espodana que se asenta sobre unha cornixa do plano centrol do fachada, dun só corpo formado por 
tres machóns e dous arcos de medio punto, coroa o conxunto un arquiño de medio punto con dous 
pináculos rematado por unha cruz pétrea.

PATRIMONIO
rj|

Zas.
Igrexa parroquial de San Tirso de 

Muíño

San Tirso de Muíño
1-12

ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Orixe gótica. Ecléctico

CRONOLOXlA: S XVI-XIX

PROPIETARIO: Diocese de Santiago de Compostela 

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, humidades

r*.

Couto ¡


