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1. XUSTIFICACIÓN DA CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA REDACCIÓN DO PLAN 

ESPECIAL 

 

A conveniencia da redacción do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico 

de Monforte de Lemos xustifícase na necesidade de cumprimentar o disposto na Lei 

5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, que no seu artigo 55 establece a 

obrigatoriedade da redacción dun Plan Especial que regule a protección do conxunto 

histórico. 

 

Esta obriga, conforme ao establecido no mesmo artigo, non pode ser escusada pola 

existencia dun planeamento municipal, neste caso as Normas Subsidiarias de Planeamento 

Municipal aprobadas definitivamente o 1 de xaneiro de 1985, que se ben xa teñen en conta 

o Decreto 444/1973, de 22 de febreiro, de Declaración de Conxunto Histórico-Artístico, non 

así a súa modificación por Decreto 187/2005 de data 16 de xuño, contando con 

determinacións contraditorias coas propias da protección que emanan da lexislación 

vixente. 

 

Simultaneamente prodúcese unha razón de oportunidade ao coincidir a súa redacción coa 

ampliación do ámbito de aplicación da Área de Rehabilitación Integral ata abranguer a 

totalidade do ámbito do conxunto declarado e o seu contorno de protección, o que debe 

constituír un dos motores de rexeneración urbana e para o cal o Plan Especial constitúe un 

instrumento marco. 

 

Todos estes antecedentes xustifican plenamente a conveniencia e oportunidade de 

redacción do Plan Especial. 
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2. OBXECTO, CARACTERIZACIÓN E ALCANCE DO PLAN ESPECIAL 

 

Co presente Plan Especial preténdese establecer unha protección urbanística integrada no 

ámbito do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos, na liña do establecido a partir 

da promulgación da “Ley del Patrimonio Histórico Español” de 25 de xuño de 1985, e da Lei 

do Patrimonio Cultural de Galicia de 4 de maio de 2016, que crean un marco para a 

protección dos bens culturais, xurdido á luz dos novos criterios emanados dos debates 

culturais, técnicos e políticos producidos nos anos 70 do pasado século e expresados nas 

Convencións e Recomendacións de distintos organismos internacionais. 

 

Para os nosos efectos interesa destacar o feito de que as novas Leis do Patrimonio veñen a 

caracterizar ao plan urbanístico como o instrumento normativo para regular a protección dos 

conxuntos históricos. Iso supón o entroncamento da protección no marco global da 

ordenación urbanística e territorial e, consecuentemente, a reintegración ao Concello da súa 

competencia plena en materia de licenzas, sen outra excepción que o sometemento á 

previa autorización do organismo competente para as obras en determinados bens 

singularmente declarados. 

 

Pero noutro sentido, as Leis comprometen mediante o planeamento urbanístico un nivel de 

determinacións que, afondando no alcance da protección física do Patrimonio, transcenden 

de tal contido para apuntar aos seus aspectos sociais, económicos e urbanísticos. Así os 

plans especiais dos conxuntos históricos haberán de dictar criterios de conservación de 

fachadas e cubertas; pero tamén prioridades de instalación de usos públicos nos edificios e 

espazos aptos. Catalogarán os elementos unitarios, tanto inmobles edificados como 

espazos libres, definindo os tipos de intervención posible; pero tamén contemplan a 

recuperación do uso residencial e das actividades económicas complementarias. 

Dispensarán unha protección integral para os elementos singulares e un nivel axeitado de 

protección para os restantes; á vez que se aceptan as remodelacións urbanas cando delas 

derive unha mellor relación do conxunto co seu contorno ou contribuían a evitar os usos que 

o degradan. 

 

Pola súa parte, a lexislación urbanística veu a engadir, ás técnicas tradicionais de policía e 

fomento no tocante á conservación e protección, a técnica do planeamento. O seu carácter 

integrador de diferentes perspectivas e a súa adaptabilidade ás circunstancias concretas do 

ámbito territorial sobre o que opera, fan do Plan Especial un instrumento capaz de permitir 

unha intervención que incida nas bases mesmas dos procesos patolóxicos que ameazan ao 

patrimonio e aos conxuntos históricos. 

 

No entramado previsto de figuras de planeamento urbanístico pola Lei 2/2016 do Solo de 

Galicia, a figura do plan especial constitúe un instrumento de funcionalidade variada, que se 
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caracteriza precisamente pola especificidade dos aspectos que aborda, co seu único teito 

na expresa prohibición legal de substituír ao Plan Xeral en canto instrumento de ordenación 

integral do territorio. 

 

Os plans especiais aparecen, xa desde a súa propia orixe lexislativa, como especialmente 

axeitados para a articulación da protección, conservación e mellora, comprendendo 

obxectos que van desde a ordenación dos recintos e conxuntos histórico-artísticos ata a 

mellora do medio urbano; recollendo determinacións que van da regulación de composición 

e detalle dos edificios sitos en emprazamentos especialmente protexidos, ás normas 

necesarias para manter o estado das edificacións nos aspectos de composición e 

conservación; ou do uso e destino de edificacións antigas e modernas, á relación de 

dotacións urbanísticas e equipamentos comunitarios. 

 

Resulta así que o marco lexislativo urbanístico contempla, en relación ao seu instrumental 

planeador, unha repetida atención e integración da problemática da protección e tamén da 

recuperación (mellora, valoración) do conxunto histórico, desenvolvendo unha figura 

extraordinariamente flexible de planeamento especial de detalle que -derivada do 

planeamento integral- acomódase á intervención máis directa, en relación aos aspectos de 

ordenación, protección, rehabilitación e mellora do medio. 

 

Este instrumental de planeamento vén a complementarse cos catálogos dos elementos 

obxecto de especial protección. 

 

Con este planeamento, veuse abordando a ordenación e intervención para a recuperación 

urbana das cidades históricas. Durante un longo período, a utilización do planeamento nas 

súas diversas figuras, ao obxecto da protección, adoptou formas varias en función das 

circunstancias concretas en que se debían desenvolver. A esta utilización do planeamento 

flexible e con criterios de oportunidade, contribuíron beneficiosamente a propia ductilidade 

do planeamento especial en canto os seus contidos e determinacións. 

 

Deste proceso pódese concluír a identificación de distintos niveis do alcance da 

intervención sobre o Conxunto Histórico-Artístico desde o planeamento urbanístico: 

 

- Un primeiro nivel de intervención de carácter xeral é o que se refire á definición dunha 

estratexia xeral para a recuperación de todo o Conxunto Histórico e na que se enmarcan 

as políticas de rehabilitación. As determinacións que a instrumentan referiranse á 

ordenación da estrutura xeral viaria, tendo en conta as actuacións sobre o Conxunto 

Histórico; á regulación de usos, que permita a súa salvagarda funcional e produtiva; ao 

establecemento das medidas xerais de protección e conservación e do marco normativo 
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necesario para o desenvolvemento das medidas indiferenciadas e xerais de 

rehabilitación do patrimonio edificado. 

 

- Un segundo nivel de intervención desde o planeamento, é o referido á ordenación 

pormenorizada do conxunto histórico co tipo de determinacións propias do solo urbano 

en canto a asignación e regulación de usos, reservas dotacionais e libres, vialidade, 

servizos urbanísticos, etc., articuladas sobre unha análise sistemática das características 

da edificación que permitan unha cualificación correcta do solo, o deseño dunha 

normativa coherente cos caracteres de cada tipoloxía edificatoria, a identificación do tipo 

de intervención preferente en cada edificio, a catalogación axeitada do patrimonio 

edificado e a acertada confección da normativa de protección. Este nivel é o adecuado 

para a identificación das estratexias e accións de rehabilitación integral, e a el 

corresponde a confección do estudo económico-financeiro que permita avaliar os custos 

das diferentes actuacións propostas e identificar os axentes inversores. 

 

Neste nivel de planeamento, que posibilita un coñecemento detallado da realidade física, 

social e económica do Conxunto Histórico, sitúase centralmente o Plan Especial de 

Protección. 
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3. ÁMBITO TERRITORIAL DO PLANEAMENTO. 

 

O ámbito do Plan Especial correspóndese co declarado Ben de Interese Cultural mediante 

Decreto 187/2005, de 16 de xuño, que modifica o anterior de data 22 de febreiro de 1973, 

incorporando como zonas de respecto os Barrios de Carude, Ramberde e Praza do Piñeiro, 

así como as beiras do río Cabe, e abrangue unha superficie total de 69,18 Ha, das que 

52,51 Ha corresponden propiamente ao conxunto declarado, e 17,67 Ha ás zonas de 

respecto. No plano correspondente establécese a súa delimitación gráfica. 

 

Dende o punto de vista da súa caracterización e tal e como ocorre con tantas vilas e 

cidades de Galicia, na traza urbana de Monforte de Lemos son claramente perceptibles os 

distintos estratos que deixou a historia. 

 

Tal e como destaca o profesor Fernando Alsina, a denominación oficial da Cidade alude 

sen lugar a dúbidas ao punto castral máis importante que se atopa na Terra de Lemos. A 

simple topografía do emprazamento, caracterizada como Mons fortis, descobre a posición 

preeminente sobre o val do Cabe, o que condiciona a súa temperá función castral sobre o 

territorio que domina. Á súa vez, Lemos fai referencia a un dos populi da Gallaecia romana, 

os Lemavi. A escasa duración do período de control islámico de Galicia no século VIII 

permitiu a supervivencia do nome de Lemos e da función sobre o territorio. 

 

As primeiras edificacións xorden no contorno máis inmediato, dentro da muralla, ao longo 

da Rúa Falagueira que discorre entre a Praza da Pescadería e a Porta Nova, unha vía de 

singular interese tanto polo seu carácter de miradoiro sobre o Val de Lemos como pola 

función que desenvolve de relación entre partes do tecido histórico do contorno do castelo, 

existindo ao longo da mesma restos de importantes arquitecturas históricas (antigo 

concello, sinagoga, edificacións góticas, etc.). 

 

O tecido histórico continúa o seu desenvolvemento fóra da muralla ocupando as ladeiras e 

as partes máis baixas do monte, con mellores condicións topográficas, mantendo as 

primeiras dedicadas a hortas, o que caracteriza unha singular estrutura urbana con 

predominio dos baleiros (a ocupación da edificación sobre o parcelario acada escasamente 

o 37%) que se vai densificando no contorno da Ponte Vella. 

 

Este desenvolvemento fóra da muralla toma como puntos de partida a Porta da Cárcere 

Vella e a Praza da Pescadería e como eixes de desenvolvemento os camiños de saída da 

cidade: cara o leste a estrada de Quiroga, cara o sur a estrada de Castro Caldelas e o 

camiño de Sober, cara o oeste a estrada de Fiolleda e cara o norte o camiño de Baamonde 

e a estrada de Bóveda. 
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Cómpre destacar neste tecido histórico os complexos arquitectónicos das distintas ordes 

relixiosas que se estableceron na cidade. Dentro da muralla e nunha posición estratéxica o 

Mosteiro de San Vicente do Pino coa Torre do Homenaxe (referencia visual dende calquera 

punto da Cidade e símbolo da mesma), da orde dos benedictinos; e fóra da muralla o 

Convento de Santo Domingo, no contorno da praza da Pescadería e o Convento de Santa 

Clara, ao outro lado do río á saída da Ponte Vella. 

 

Destaca notablemente entre todos, pola súa monumentalidade, o complexo do Colexio de 

Santa María da Antiga e a Praza da Compañía que se erixen como o conxunto 

arquitectónico máis característico da Cidade. 

 

Conforme a esto, a superposición de actuacións con reflexo físico no conxunto do ámbito é 

rica e complexa e non é analiticamente posible, nin metodoloxicamente recomendable, 

basear os elementos de protección propios do Plan Especial sobre simples definicións 

normativas fixadas nun momento histórico e nunhas condicións socioeconómicas concretas. 

Antes ben, a riqueza da formación do ámbito esixe descubrir aquelas pautas que, 

proxectadas ao futuro nun proceso dinámico, permitan reproducir satisfactoriamente 

esquemas xerais de comportamento, antes que criterios de autoridade urbana que 

dificilmente se sosteñan no tempo. 

 

Esta manifestación leva consigo a necesidade tanto de coñecer profundamente o pasado 

como de introducir na proxección do porvir cantos elementos de carácter urbanístico (na 

concepción máis ampla da expresión) condicionen hoxe o seu proceso de transformación e 

recuperación. 

 

Deste xeito a primeira consideración que debe realizarse é que nos atopamos diante dun 

ámbito de ordenación heteroxénea onde, á parte da diferente consideración administrativa 

de declaración de conxunto histórico e contorno de protección; coexisten tramas fortemente 

caracterizadas pola súa evolución histórica, e que polo tanto presenta elementos 

específicos e diferenciais. 

 

Así, a nivel de análise, diferenciaranse catro pezas urbanas dentro do Conxunto Histórico: o 

recinto intramuros do coto monacal, coa primeira estrutura urbana en formación do burgo, a 

expansión urbana en ladeira en formación do primeiro arrabalde cara as accesibilidades da 

Cidade, as formacións urbanas de carácter lineal, como prolongación da trama histórica 

sobre as redes camiñeiras, e, por último, unha expansión da vivenda unifamiliar a carón do 

río Zapardiel. 

 

Xunto con estas zonas do conxunto histórico, tres pezas urbanas compoñen as áreas de 

contorno de protección, o lineal histórico de Ramberde, a partir do convento de Santa Clara, 
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o barrio de Carude, incorporado só parcialmente, e a Praza do Piñeiro e o lineal histórico da 

rúa do Conde. 

 

En canto á súa relación con outras pezas urbanas o ámbito do Plan Especial ten unha 

posición xeográfica central en relación á estrutura extensiva da Cidade, constituíndo o 

conxunto histórico a trama urbana que presenta maior nivel de consolidación. 

 

Por último, dentro da estrutura urbana cobra especial importancia a presenza do sistema 

fluvial que caracteriza ao conxunto da Cidade. Así, xunto ao río Cabe, teñen presenza no 

Conxunto Histórico os regos Zapardiel e Malloadas. 
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4. DETERMINACIÓNS E DIRECTRICES XERAIS DO PLAN ESPECIAL 

 

4.1. CONSIDERACIÓNS DIAGNÓSTICAS 

 

Sobre o Conxunto Histórico de Monforte de Lemos, e en ausencia dunha acción 

planificatoria específica, vénse desenvolvendo as políticas de rehabilitación e mellora do 

espazo público amparadas en programas sectoriais ben de carácter municipal, ben de 

carácter autonómico. Por unha banda o desenvolvemento dunha Área de Rehabilitación 

Integral a través da Oficina de Rehabilitación, que se ben inicialmente abranguía un total de 

324 vivendas situadas na zona alta do conxunto, das que o 32% estaban deshabitadas, a 

día de hoxe se estende á totalidade do ámbito de planeamento, e por outra o labor 

sistemático de mellora do espazo público do que son exemplo as actuacións no Campo de 

San Antonio e contorno de Santa Clara, Cantón de Bailén, Barrio de Carude, Campo da 

Compañía, Rúa da Falagueira ou Parque de Zapardiel. 

 

Malia esta acción, algúns sinais marcan o camiño para afondar nas políticas periféricas de 

incidencia no mesmo e que pasan por manter ou reformular os equilibrios de posición, 

escala e relación respecto da cidade toda, garantindo deste xeito a súa permanencia como 

ámbito central e de referencia. 

 

Estes sinais serían: o deterioro da edificación polo lento proceso de rehabilitación e a 

ausencia de mantemento continuado; a perda de calidade dalgunhas pezas do espazo 

público; a diminución da actividade comercial e a necesidade da súa modernización; a 

perda de poboación e o aumento da súa idade media, cunha importante porcentaxe da 

poboación dependente de servizos sociais; aos que se sumarían as propias condicións 

topográficas do Monte San Vicente que dificultan a accesibilidade en ámbitos do Plan 

Especial. 
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4.2. DIRECTRICES E OBXECTIVOS PARA A REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL. 

 

En relación ás políticas urbanísticas, a redacción do Plan Especial esixe explicitar algúns 

elementos conceptuais que expliquen a orientación cultural e metodolóxica que se pretende 

dar á tarefa de organización e definición das súas determinacións. 

 

O conxunto de acontecementos históricos, culturais, sociais, económicos, arquitectónicos e 

urbanísticos que condicionaron a realidade física actual do Conxunto Histórico permite unha 

lectura rica e non lineal. A superposición de actuacións con reflexo físico é complexa e non 

é metodoloxicamente adecuado pretender basear os elementos de protección propios do 

Plan Especial sobre simples definicións normativas fixadas nun momento histórico e nunhas 

condicións socioeconómicas concretas. 

 

Esta manifestación leva consigo a necesidade tanto de coñecer profundamente o pasado 

como de introducir na proxección do porvir cantos elementos de carácter urbanístico (na 

concepción máis ampla da expresión) condicionen hoxe o proceso de transformación e 

recuperación do conxunto histórico. 

 

As normas que se substancien no Plan Especial téñense que formular polo tanto desde a 

comprensión desta complexidade na formación do conxunto histórico que, no caso de 

Monforte de Lemos, xerou un entramado urbano heteroxéneo onde cada unha das pezas 

presenta elementos específicos e diferenciais (O Burgo Intramuros, a expansión en Arrabal 

en ladeira, os lineais históricos, os Barrios de Carude e Ramberde, as formacións en torno 

ás rúas Cardenal e O Campo da Compañía, etc.). 

 

Subxace a estas consideracións a lóxica preocupación de sumar aos medios propios da 

técnica urbanística propositiva e reguladora, dirixida á catalogación e preservación do 

patrimonio material, aqueles medios e medidas planificatorias que poidan propoñerse para 

contribuír á recuperación social, económica e funcional do Conxunto Histórico como centro 

urbano con referencia á propia cidade de Monforte de Lemos, pese a que a ausencia dun 

planeamento municipal actualizado suporía un obstáculo engadido. 

 

En efecto, como espazo urbano perfectamente definido e caracterizado nas súas diversas 

trazas urbanísticas, o esforzo do Plan debe abrir unha reflexión analítica e propositiva 

fortemente centrada nos conceptos da recuperación urbana: 

 

- Poñendo en valor a característica de centralidade e conseguinte potencial de atracción 

do conxunto a nivel urbano e comarcal, onde a súa condición de espazo urbano de 

excelencia se confronte a unha cidade que na súa expansión non foi quen de xerar 

novas sinais de identidade. 
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- Conseguintemente, incentivando e enriquecendo a actividade económica (comercial, 

hosteleira e de servizos) nos seus aspectos cualitativos e relacionados coas funcións de 

centralidade. 

 

- Extensivamente, implementando e programando o fomento e a difusión de iniciativas e 

axudas públicas de rehabilitación dirixidas a frear o baleirado das funcións residenciais, 

e a consolidar as funcións comerciais, á vez que poña en valor as singularidades das 

técnicas construtivas que se desenvolven no conxunto. 

 

- Integrando os valores ambientais e paisaxísticos que representan os cursos de auga e a 

monumentalidade do Monte San Vicente no proxecto urbano como elementos 

diferenciais, e onde a valoración dos baleiros debe axudar a manter as súas 

características estruturais. 

 

- Afrontando a problemática derivada do papel que o Conxunto Histórico xoga como 

espazo de distribución de fluxos na escala da cidade, e que leva nalgúns ámbitos a 

problemas de conxestión de tráfico e dificultade de mobilidade peonil, na escala da súa 

relación co resto da cidade, de tal xeito que se faciliten os procesos de osmoses entre 

pezas urbanas e dotacións existentes nos seus bordos. 

 

- Complementariamente, poñendo o acento na reurbanización, acabado e amoblamento 

dos espazos públicos, congruentemente con unha maior énfase na mellora ambiental 

xeral interna na escala peonil. 

 

É evidente que no aspecto da valoración intencionada do existente, a técnica urbanística 

non pode afastarse do xa experimentado noutros plans urbanísticos. Así, realízase a 

descrición de cada unha das unidades edificatorias, non só nos seus aspectos 

arquitectónico-formais ou tipolóxicos, senón tamén naqueles outros de carácter sociolóxico 

ou xurídico, matizando esta análise coa posición que ocupan en cada una das pezas en 

que se descompón este conxunto heteroxéneo. 

 

O proceso de redacción do Plan Especial debe entenderse como unha aproximación 

sucesiva ao establecemento dun método, consensuado publicamente, de intervención no 

conxunto histórico desde parámetros de coñecemento do mesmo e actitude programática. 

De aí que as accións institucionais de exemplificación do método de intervención que se 

podan implementar teñan unha especial significación para un documento que non se 

propón como mera referencia normativa, senón como instrumento á par de protección 

decidida e de intervención positiva na mellora das condicións funcionais e formais do ámbito 

e na correcta proxección cara o futuro das pautas históricas de comportamento formal que 

permitiron dispoñer na actualidade deste valioso conxunto urbano. 
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Por último a dimensión programadora será a que faga do Plan Especial un instrumento 

urbanístico non só regulador senón -e principalmente- un instrumento de intervención capaz 

de alcanzar obxectivos no proceso de rehabilitación integral, a partir da súa avaliación 

económica e consecuentemente dunha previsión orzamentaria -plurianual na súa 

concepción- á que se sumarán os recursos privados que se mobilicen no proceso de 

rehabilitación e as medidas de natureza fiscal e de fomento. 

 

Asentadas con anterioridade as determinacións xerais que se refiren ao ámbito, e subliñado 

o dobre carácter do Plan: como Plan de Protección, en canto debe propoñer medidas 

destinadas a salvagardar o patrimonio cultural; e como Plan de Rehabilitación, en canto 

debe ordenar e programar actuacións dirixidas a recuperar e impulsar os valores sociais, 

culturais, económicos, ambientais, edificatorios e funcionais do conxunto; os obxectivos 

xerais da ordenación que se establecen serán os seguintes: 

 

- A salvagarda do patrimonio arquitectónico, arqueolóxico e cultural. 

 

- A recuperación do uso residencial e a actividade económica. 

 

- A mellora das condicións de vida, evitando o deterioro da zona. 

 

- A integración da zona no contexto funcional da cidade. 

 

- A protección dos valores ambientais e paisaxísticos. 
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5. A PROPOSTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

5.1. A RECUPERACIÓN URBANA E DO EQUILIBRIO DE USOS 

 

A recuperación do uso residencial e a reactivación de actividades económicas constitúen os 

dous eixes sobre os que se sustenta o proxecto urbanístico definido dende o Plan Especial, 

pasado pola criba da consideración non homoxénea do seu ámbito. Recuperación e 

reactivación do uso residencial e da actividade económica que pasa necesariamente pola 

recuperación do patrimonio arquitectónico en tanto soporte das actividades a desenvolver, e 

pola mellora e enriquecemento do espazo público como escenario do proxecto de 

recuperación urbana. 

 

. O mantemento e recuperación do uso residencial como uso preferente 

 

O ámbito obxecto do Plan Especial tense caracterizado por acoller diversidade de 

funcións urbanas cando o seu ámbito coincidía coa meirande parte da cidade e non se 

iniciara o proceso de expansión e crecemento dos anos 60-70. Nesta diversidade está a 

orixe da variedade dos elementos que a conforman, da riqueza de información e 

sensacións que nos transmite, da realidade humana que evoca, en definitiva, do seu 

propio valor cultural. 

 

O substrato de todas aquelas funcións foi a vivenda. Esa función primordialmente 

residencial, contribuíu decisivamente a que este conxunto chegou ata nós como unha 

realidade viva, polo que a súa preservación constitúe a base máis firme para a 

recuperación do ámbito. 

 

Para tal efecto, o Plan Especial propón unha regulación normativa tendente á 

preservación da tipoloxía edificatoria de edificios catalogados, e que obedece fielmente 

ao seu carácter residencial de orixe, facilitando a mellora dos estándares de 

habitabilidade e accesibilidade e evitando a densificación do uso residencial co 

mantemento da tipoloxía de vivenda unifamiliar. A preservación do parcelario existente 

con carácter xeral e da tipoloxía edificatoria conformada a partir dos elementos básicos 

de organización dos edificios catalogados (disposición de accesos ao edificio, escaleiras, 

disposición interior das unidades de vivenda) favorece os usos necesarios que lle son 

propios. 

 

A regulación de usos establece o uso de vivenda como autorizado con carácter xeral en 

plantas altas da edificación, regulando a tolerancia por convivencia doutros usos de xeito 

condicionado ás condicións específicas de cada unha das áreas en que se subdivide o 

ámbito. 
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Xunto a estas determinacións de regulación normativa, a política de rehabilitación da 

vivenda constitúe o instrumento esencial para o mantemento e a recuperación do uso 

residencial. 

 

Trataríase de recuperar para o uso residencial as vivendas baleiras existentes ao interior 

do ámbito e neste sentido a proposta do Plan fundaméntase nas seguintes liñas de 

actuación: 

 

- Establecemento dun Programa Xeral que permita dimensionar ritmos e recursos 

necesarios para garantir a rehabilitación do conxunto de vivendas que posúen un 

estado e nivel de servizos subestándar e daqueloutras que, ao longo do período de 

vixencia do Programa, se prevé demanden actuacións rehabilitadoras de maior ou 

menor entidade. 

 

- A instrumentación xeneralizada da rehabilitación, co desenvolvemento de todos os 

medios previstos na lexislación vixente, haberá de permitir a introdución das políticas 

de protección á vivenda no ámbito, como medio para preservar o entramado social en 

toda a súa diversidade e evitar a expulsión dos grupos sociais con menor capacidade 

económica. 

 

- Establecemento de axudas especiais á rehabilitación que complementen as xa 

establecidas con carácter xeral para a rehabilitación de vivenda e para a 

rehabilitación dos conxuntos históricos galegos. Estas axudas, tamén municipais, con 

carácter de subvención a fondo perdido, poderán ser económicas e en especie, 

correspondendo estas últimas á prestación gratuíta ou subvencionada de servizos de 

redacción dos proxectos técnicos de rehabilitación, de dirección facultativa das obras, 

e de xestión e asesoramento para a rehabilitación. 

 

- Reforzo do Servizo de xestión e asesoramento á rehabilitación da actual Oficina de 

Rehabilitación que canalice a información, difusión e xestión das axudas, o 

seguimento técnico dos programas, o asesoramento aos beneficiarios e a confección 

de proxectos técnicos de rehabilitación, dirección facultativa e vixilancia das obras. 

 

A recuperación do uso residencial directamente apoiado coas medidas antes 

mencionadas, necesita como condición imprescindible a creación dun nivel de dotacións 

de equipamento social adecuado ás esixencias deste tempo. A dotación e recualificación 

dos equipamentos sociais e dos sistemas de espazos libres vén a ser a condición para a 

consolidación dun hábitat residencial estable, social e demograficamente recuperado. 
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Resultan por tanto de primordial importancia para a recuperación do uso residencial as 

propostas de recuperación e mantemento do equipamento primario e a mellora e 

recualificación das zonas verdes e espazos libres do Plan Especial, que se detallan 

pormenorizadamente no apartado correspondente desta Memoria. 

 

Outro tanto cabe dicir das medidas de mellora do espazo público e do ambiente urbano 

en xeral que, baixo o criterio de acadar un nivel de calidade homoxéneo para todo o 

ámbito, detállanse no apartado especificamente dedicado a eles. 

 

. A consolidación das funcións centrais e das actividades económicas 

 

 O Conxunto Histórico concentrou tradicionalmente unha variedade de usos que constitúe 

un valor urbanístico a recuperar. Esta condición definiu durante un tempo o seu papel 

central na cidade. As actividades económicas, en ordenada convivencia coa vivenda, 

caracterizaron o ambiente urbano propio dunha cidade histórica. 

 

 Nas últimas décadas, as pautas de crecemento urbano da cidade de Monforte de Lemos 

levaron ao Conxunto Histórico a unha situación de deterioro do seu ambiente urbano. As 

limitacións físicas e de accesibilidade motivaron en ocasións o abandono das 

actividades. Noutros casos a escaseza do seu espazo deu lugar a unha presión sobre as 

actividades máis débiles como o pequeno comercio ou a vivenda que sumou á 

conxestión, a desaparición da vida cotián nalgunhas partes do seu ámbito. 

 

 Unha concepción integrada da recuperación do conxunto histórico como feito urbano, 

esixe a preservación, actualización e atracción de actividades económicas capaces de 

desenvolverse en condicións de compatibilidade coa conservación do patrimonio e coa 

rehabilitación residencial. A isto se dirixen as propostas urbanísticas do plan especial. 

 

Así, o Plan Especial pretende a consolidación daquelas actividades desenvolvidas no 

ámbito que garantan a preservación das súas funcións centrais naqueles ámbitos da 

actividade urbana xa consolidados ou para os que as características físicas de 

determinadas partes do ámbito constitúen un marco idóneo, dentro da compatibilidade 

xeral coa súa substancia residencial. 

 

As actividades comerciais e de servizos no miúdo e rico tecido constituído polos locais 

pequenos e medios en planta baixa, e a oferta singular de determinados contedores 

como a Praza de Abastos que constitúen importantes elementos de dinamización 

urbana, son actividades que se preservan e potencian. 
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Proponse a recuperación dun tipo de actividade para o conxunto histórico que 

compatibilice a capacidade de atracción coa preservación do principal factor de 

competitividade que presenta fronte aos novos espazos comerciais e de actividade: a 

calidade do ambiente urbano e a excepcionalidade do marco urbanístico e 

arquitectónico. 

 

Un espazo que debe caracterizarse pola presenza mixta de actividades comerciais, 

dotacionais e de servizos, compatibles coa vivenda, de actividades artesanais, de 

ocio e relación, hostaleiras e turísticas, marcadas pola singularidade dun espazo 

urbano de excelencia onde a utilización peonil, a súa calidade estancial e a variedade 

e riqueza da vida urbana deben de constituír o seu principal aliciente, apoiadas 

nunhas medidas activas de rehabilitación de vivendas para fixar ás poboacións 

residentes e reocupar as vivendas desocupadas; coas accións públicas de formación, 

asesoramento e fomento dirixidas a empresarios e traballadores para a 

modernización, diversificación e adaptación das vellas estruturas comerciais, 

artesanais, hostaleiras e de servizos, e a atracción de novos emprendedores; coas 

medidas normativas que impidan tanto a substitución xeneralizada das vivendas 

como a sobreespecialización e concentración de actividades incompatibles coa 

calidade ambiental esixible nunha zona residencial. 

 

Con este obxectivo o Plan establece unha regulación de usos sensible ás diferentes 

situacións que en calquera caso ten incidencia na convivencia cos usos residenciais 

en termos funcionais, sociais e económicos, primando a existencia de usos exclusivos 

na edificación e regulando a compatibilidade que, en calquera caso, terá en conta as 

actividades xa implantadas. 

 

O conxunto de usos aos que nos temos referido pretende consolidar e enriquecer o 

complexo de actividades de diferente rango que ata o momento viñeron garantindo as 

funcións centrais do ámbito. A consolidación polo Plan destes usos pretende manter 

funcións centrais, non conxestivas, potenciadoras do uso peonil do ámbito, 

compatibles coa recuperación residencial e social e coa protección do patrimonio 

edificado. 
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5.2. A REHABILITACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO E A MELLORA DO AMBIENTE 

URBANO 

 

5.2.1. Mobilidade e accesibilidade 

 

As propostas de regulación do sistema viario no ámbito do Plan Especial, cun carácter non 

vinculante, van dirixidas á implantación de medidas de mellor utilización da estrutura viaria, 

onde combinar un uso maioritariamente peonil onde a capacidade da planta do Conxunto 

Histórico e menor, a mellora da calidade ambiental e a conservación do patrimonio 

construído non só o recomenda senón o esixe, coas interferencias dun tráfico de acceso e 

de paso de carácter radial conformado dende o sistema de entradas. 

 

Neste esquema, cambiante en canto a funcionalidade nos últimos anos coa culminación do 

Corredor de Alta Capacidade Nadela-Sarria-Monforte, que fai descansar as novas 

accesibilidades polo bordo oeste, perdendo intensidade o tráfico a través da avenida de 

Morín, constitúe un obxectivo básico do Plan Especial a peonalización da ponte medieval e 

polo tanto a reordenación dos tráficos en Santa Clara, onde moitos deles proveñen do 

Hospital Comarcal e utilizan a ponte como atallo, e na Praza Doutor Goyanes e na rúa 

Doutor Casares que ao perder intensidade de tráfico permiten producir actuacións que 

melloren os fluxos peonís. 

 

Outro ámbito que debe ser obxecto de análise previa á súa posible remodelación e  o que 

se conforme en torno á Avenida de Galicia, Rúa Cardenal e Roberto Baamonde, onde 

conflúen o sistema de entradas radiais tradicionais xerándose problemas de conxestión de 

tráfico e de conflito entre os tráficos rodados e os fluxos peonís en sentido rúa Cardenal-

Campo da Compañía, cuxa solución podería pasar pola reapertura ao tráfico do treito final 

da Avenida de Galicia e a reordenación das direccións de circulación. 

 

Neste esquema comeza a emerxer un anel circunvalatorio do espazo central do Conxunto 

Histórico composto polo Paseo do Malecón, rúa Hortas, Avenida de Galicia, rúa Roberto 

Baamonde, rúa Calvo Sotelo e rúa Zapardiel, dotada esta última de condicións axeitadas de 

urbanización, que delimitaría un espazo onde a compoñente peonil debería ser prioritaria, 

atendendo tanto ás características xeométricas e topográficas do viario, como á mellora da 

calidade ambiental, á existencia de dotacións de rango cidade, ou a perda de intensidade 

dos fluxos polo corredor tradicional norte da Avenida de Morín, eliminando simultaneamente 

o aparcamento indiscriminado. 

 

Esta regulación do aparcamento indiscriminado, debe estenderse ao conxunto do ámbito, 

propiciando unha racionalización da súa intensidade e aquilatando as reais necesidades. 
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Neste sentido, en principio e en tanto non exista unha alternativa na proximidade, o Plan 

Especial mantén o aparcadoiro no Parque dos Condes, como tolerancia da cualificación da 

zona verde establecida no planeamento municipal vixente, sen renunciar a unha mellora 

ambiental coa introdución de arboredo que discipline as prazas de aparcamento e dote de 

sombra ao espazo. 

 

Igualmente mantéñense os aparcadoiros municipais, actualmente existentes en espazos 

vacantes e parcelas de titularidade pública, consolidando o da rúa Inés de Castro, preto da 

Praza de Abastos, que, debido ao desfase topográfico en relación á rúa pode acoller un 

incremento das prazas. 

 

Por último, e nas inmediacións da Igrexa da Régoa, en terreos do actual Parque dos 

Loureiros, se dispón dun aparcamento ao servido do centro docente existente así como dos 

habitantes da rúa Pescaderías, Falagueiras e contorno, que elimine o actual aparcamento 

no adro da Igrexa de Régoa, que constitúe un mirador de singular importancia. 
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5.2.2. Mellora e rehabilitación do espazo público 

 

No referente á intervención sobre o espazo público o Plan Especial desenvolve unha 

reflexión proxectual baseada na nivelación dos acabados de urbanización, que constitúe un 

dos aspectos singulares do proxecto urbano deseñado. 

 

Partindo da análise referida ao estado xeral do espazo público no que respecta aos niveis 

de urbanización resulta necesario estender ao conxunto do ámbito o estándar de 

urbanización acadado en determinadas rúas e prazas; resolvendo deficiencias na 

urbanización, unificando criterios de aplicación de materiais e acabados a partir da posta en 

valor dos vellos pavimentos pétreos. 

 

Un esforzo adicional de soterramento dos servizos infraestruturais, eliminación de intrusións 

visuais, acondicionamento de beirarrúas, introdución de arborado, sistematización e 

ordenación da información (rótulos, carteis) e do amoblamento urbano, contribuirá á mellora 

da calidade ambiental do Conxunto Histórico e deberá constituír unha acción sistemática 

sobre o espazo público que se sume ás actuacións específicas das distintas obras de 

urbanización. 

 

No referente ás actuacións de reurbanización das rúas estas incidirán na reordenación das 

seccións viarias e na renovación dos pavimentos de calzada e beirarrúas para normalizalos, 

óptase con carácter xeral pola implantación do pavimento de lousa e lastro de granito, 

englobada en actuacións sistemáticas de reurbanización, sen prexuízo de adoptar solucións 

singulares que son tratadas nos proxectos específicos de reurbanización. 

 

A reordenación das seccións e renovación selectiva dos pavimentos nas rúas onde se 

implanten actuacións de peonalización ou restrición do tráfico rodado, xeneralizando a 

utilización da lousa de granito, manterá o actual acabado alí onde unha valoración material 

e histórica o faga recomendable. 

 

Por outra banda, no conxunto do espazo público do ámbito do Plan Especial, delimítanse 

áreas de actuación nas que se pretende que o proxecto acade un certo grao de 

singularidade, capaz de garantir a unidade e coherencia da actuación, e servir como 

elemento impulsor da mellora da escena urbana e da recualificación do espazo público 

existente. 

 

A continuación desenvólvense individualmente as actuacións singulares, establecendo a 

nivel de anteproxecto as propostas de intervención sobre cada un dos espazos: 
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Rúa Abeledos, da Praza de San Antón á rúa Padre José de Carabantes 

 

Pártese da idea de transformar a sección da rúa nunha plataforma única, mantendo a 

circulación rodada pero ampliando o espazo dedicado ao peón. Ao longo da vía, con 

seccións de en torno aos 7m, as solainas das edificacións que se proxectan sobre as 

estreitas beirarrúas, dificultan o paso en diferentes puntos do treito, o que unido á presenza 

de aparcadoiros en liña, deixa ao peón sen opcións cómodas e seguras para a súa 

mobilidade. 

 

Plantéase o reasentamento das prazas de estacionamento na veciña rúa Pascual Veiga, a 

través da intervención proxectada mediante Estudo de Detalle, aumentado mesmo o 

cómputo total de prazas dispoñible. 

 

O escaso da sección e a presenza de numerosas edificacións de interese conformando un 

conxunto de valor patrimonial xustifican a intervención no vial, recuperando un único nivel 

de acabado, mantendo o arborado existente e incorporando algúns elementos verdes nos 

encontros coas rúas Pascual Veiga e O Saviñao, ámbitos onde se xeran espazos peonís 

amplos, que permiten a ruptura da forte linealidade da propia rúa. Se prevé tamén a 

colocación da infraestrutura necesaria para o soterramento do cableado aéreo. 
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Rueiros de Ramberde 

 

A proposta ten por obxecto mellorar a calidade ambiental de dous pequenos espazos de 

orixe rural descolgados da rúa Santa Clara nos seus accesos ás Beiras do Cabe. Ambos 

son espazo de xeometría irregular e riqueza espacial, pero de reducidas dimensións, polo 

que deberán ser recualificados como ámbitos peonís, permitíndose unicamente a 

circulación rodada no eixo da rúa Santa Clara a baixas velocidade e nunha única dirección. 

 

Procurarase o soterrado do tendido e implantarse unha nova pavimentación en acabados 

pétreos seguindo a liña proposta na meirande parte dos espazo do conxunto histórico xa 

intervidos (combinando o granito en lastros e lousas) e que substitúa ao formigón actual, 

incorporando ademais espazos verdes e mobiliario no ámbito norte, para implementar 

calidades de carácter estancial. Incorporaranse tamén novos puntos de luz. 
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Rúa Santa Clara 

 

Proponse a prolongación da pavimentación do tramo da rúa entre Antonio Méndez Casal e 

o primeiro enlace ao paseo fluvial, mantendo o carácter de plataforma única pero 

garantindo unha preponderancia de mobilidade peonil fronte ao tráfico rodado. Colocarase 

tamén a infraestrutura necesaria para o soterramento do cableado aéreo. 

 

Esta intervención, que debe incluír tamén unha mellora nos pavimentos de acceso á 

pasarela que salva o río Cabe, coserá as intervencións descritas para o Rueiro de 

Ramberde e o Estudo de Detalle proposto na contorna da Ponte Vella. 

 

Rúa Armando Cotarelo 

 

Proponse a substitución da pavimentación actual, dando continuidade aos materiais pétreos 

dominantes nas rúas da contorna, implantando lastro e lousas de granito, retirando as 

prazas de aparcamento e creando un pequeno espazo estancial, prevendo ademais o 

soterramento do cableado 

 

O obxectivo é conseguir unha mellora ambiental para permitir a inclusión deste espazo nas 

dinámicas de actividade próximas, aos pés dun conxunto de edificios de interese, como os 

que abren a el. 

 

Abelardo Baamante 

 

O plan incorpora a renovación da rúa Abelardo Baamante, tamén coñecida como a Calexa, 

tanto pola súa importancia como conector entre a zona alta e a ponte, como por ser o 

descenso natural do Camiño de Santiago de Inverno na variante que penetra na parte alta 

da cidade. 

 

Prevese a colocación de lastro de granito en substitución do actual pavimento de formigón, 

dando continuidade aos espazos de prioridade peonil cos que entronca. Intervirase tamén 

na iluminación e procurarase o soterrado dos cables que atravesan por completo a vía. 

 

Óptase polo lastro en lugar da lousa debido á pendente da rúa, pronunciada en especial no 

seu treito próximo a Santo Domingo, evitando o efecto esvarante que pode presentar o 

enlousado coa presenza de auga, especialmente no inverno. 
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Rúa Doutor Casares e Praza Doutor Goyanes 

 

No treito que discorre entre a Ponte Vella e o encontro entre a rúa Doutor Casares e 

Zapardiel, proponse unha intervención que favoreza a seguridade e a mobilidade peonil. 

 

A rúa Doutor Casares reconfigura a súa sección, pasando a plataforma única, eliminando as 

estreitas beirarrúas actuais dende a Praza Doutor Goyanes ata a intersección co Paseo do 

Malecón á altura do Fogar de San José. 

 

A partir dese punto retómase a plataforma segregada cunha reordenación das prazas de 

aparcamento a fin de garantir un bo enlace peonil cara o Parque do Zapardiel e a rúa do 

mesmo nome (lugar que acollerá novas prazas de aparcamento tras a actuación de 

reurbanización) 

 

A actuación manterá a iluminación e os acabados actuais, procurando a máxima 

reutilización do materiais existentes xa na rúa, todos eles de boa calidade.  
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Praza de España 

 

A proposta prevé a recuperación do arborado na parte baixa da praza, a carón da rúa do 

Comercio. Historicamente esta praza-mercado foi un ámbito definido por unha retícula de 

árbores que, ademais de servir como ordenadores da actividade de venda, servían tamén 

para o confort do usuario. 

 

Nas distintas épocas, a configuración do arboredo foi mudando, pero foi unha constante ata 

a última reforma, na que perdeu o protagonismo, quedando reducida a unha liña na fronte 

cara a rúa do Comercio con árbores de pouco porte e que non conseguen aportar ao 

espazo as calidades das que gozaba anteriormente.  

 

Deséñase unha retícula de 3x3, con distancias entre si que van dende os 6,5 aos 7,5 

metros, a fin de salvagardar os usos, e facilitar accesibilidade á praza para servizos e 

emerxencia. 
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Rúa do Burato 

 

A intervención propón a consolidación da rúa do Burato, que percorre a traza da muralla na 

súa cara sur. Urbanizada no treito que vai dende a Porta de Zapaterías ata a traveseira que 

descende de Falagueira, transfórmase nun camiño que debido á vexetación e á auga queda 

inutilizado en moitas ocasións. 

 

Deséñase unha extensión da pavimentación ao resto do camiño ata a Porta Nova, 

empregando canto rodado, igual que na Falagueira, consolidando os límites da vía e 

instalando os servizos necesarios, en especial a iluminación precisa para garantir a súa 

utilización peonil. 

 

Esta intervención inclúe tamén o treito  final da rúa da Cerca, en idénticas condicións, e que 

resolve o acceso á zona alta dente Os Chaos. É precisamente dende este entronque ata 

chegar á Porta Nova, o treito en peores condicións pola presenza de lenzos e cubos da 

Muralla e de grandes tramos de muro de certa antigüidade e un deficiente estado de 

conservación, sendo necesarios traballos de limpeza e consolidacións destas estruturas 

para garantir a seguridade. 

 

Rúa das Flores 

 

Nunha das rúas con máis residentes da parte alta, proponse unha mellora das calidades 

actuais, estendendo os acabados pétreos do resto da parte monumental, preparando o 

soterrado de cableado e mellorando a iluminación en todo o seu trazado. 

 

Rúa Lagares, da rúa Roberto Baamonde á rúa Real 

 

A rúa Lagares, como un dos camiños históricos de comunicación da cidade, conforma xunto 

con Doutor Teijeiro e Comercio un anel  que bordea polo Sur o promontorio de San Vicente. 

Para darlle continuidade e incluíla de pleno no conxunto histórico, proponse a súa 

reurbanización cos acabados tipo dominantes, lastro e lousa de granito, mantendo a 

plataforma única existente e preparando a infraestrutura para o soterramento do cableado. 
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Rúa Lagares, da rúa Real á rúa Calvo Sotelo 

 

A intervención propón a reurbanización da rúa Lagares no tramo entre a rúa Real e a Calvo 

Sotelo, incorporándoa no posible á rede de espazos de prioridade peonil, mais permitindo  o 

tráfico rodado e o aparcamento. 

 

Prestarase especial atención ao cruce entre a rúa Real, Florida e a propia Lagares, onde se 

manterá a plataforma segregada, pero se buscará unha ampliación das beirarrúas, hoxe 

descontinuas e moi estreitas. 

 

Utilizaranse os acabados tipo de lastro e lousa de granito, servindo o primeiro tamén para 

identificar os espazos de estacionamento e carga e descarga, e preparando a infraestrutura 

para o soterramento do cableado. 

 

Rúa Real - San Vicente 

 

Proponse intervir en todo o tramo da rúa incluída no ámbito de intervención do presente 

documento, diferenciando dous ámbitos, un primeiro entre os números 14 e 36 e o segundo 

dende o 38 ata o Campo da Virxe. 

 

No primeiro tramo a proposta prevé unha ampliación da beirarrúa sur, hoxe en día moi 

estreita, mantendo a plataforma segregada de dobre dirección e colocando estacionamento 

ao lado norte unicamente. Como nos casos anteriores, os materiais empregados serán o 

lastro e a lousa de granito, incorporando a infraestrutura necesaria para o soterramento do 

cableado aéreo. 

 

No segundo tramo, dende o entronque co camiño que leva ao muíño do Zapardiel, a rúa 

estréitase fortemente, polo que se optará por manter a actual plataforma única, 

incorporándolle os acabados tipo e preparando tamén a infraestrutura para o cableado. 

Colocándose no tramo entre os entronques co Porta Nova e Doutor Casares os bolardos 

que garantan a seguridade circulatoria do peón. 
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Rúa Cardeal Rodrigo de Castro entre a Av.de Galicia e o Campo da Compañía 

 

Debido a súa condición de enlace entre o Campo da Compañía e os espazos peonís do 

tramo norte a da mesma, este tramo soporta un tráfico peonil de grande intensidade en 

convivencia cun importante fluxo rodado de dobre dirección, moi condicionado pola parada 

de taxis que corta o eixe da avenida. 

 

Partindo da recuperación da circulación na Av.de Galicia, óptase neste tramo de Cardeal, 

pola ampliación das beirarrúas, en especial no lateral Oeste por enlazar directamente co 

Parque do Conde, o aparcadoiro en superficie e a propia explanada da Compañía. O tráfico 

proponse dunha soa dirección e se prevé a relocalización da parada de taxis na marxe leste 

da rúa, mantendo íntegro o espazo reservado para este servizo. 

 

O pavimento será de lousas e lastros de granito na calzada, e unicamente lousa de granito 

nas beirarrúas, recuperando no posible os materias actuais das mesmas. Colocarase 

vainas para o soterramento do cableado á vista existente. 

 

Rúa Acea Nova 

 

No tramo da rúa Acea Nova incluído no ámbito do plan especial, proponse a substitución do 

pavimento existente por lastros de granito en toda a súa sección, mellorando a iluminación 

e preparando a infraestrutura para o soterramento do cableado, eliminando así postes e 

farois que estreitan máis a escasa sección da vía. 

 

Campo da Compañía, entre a alameda e o murallón 

 

No tramo que dende o a rúa Carude, percorre o murallón da Compañía cara o centro da 

praza, proponse a supresión do tráfico e as prazas de aparcamento. Para isto substituirase 

o pavimento actual para a colocación de lousas de granito, en consonancia coa explanada 

principal. 

 

Eliminaranse tamén postes e farois, renovando a iluminación e preparando o soterramento 

do cableado que a día de hoxe chega mesmo a pendurarse da fachada do monumento 

barroco.  
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Rúa Río Cabe e Costa da Pena 

 

O conxunto que definen a rúa Río Cabe e a Costa da Pena configuran a unión entre e zona 

alta do monte de San Vicente o Paseo Fluvial, é por isto que se propón unha actuación de 

conxunto para mellorar e fomentar esa comunicación. 

 

Determínase a colocación de lousa de granito, como material tipo, na Costa da Pena, que 

pasará a ser de uso exclusivo para residentes, manténdose a materialidade mesmo no 

cruce coa rúa Doutor Casares (de plataforma única e dunha soa dirección, tal como se 

apunta no RE-6) a fin de deixar mostra da intersección. 

 

Na rúa Río Cabe, debido á necesidade de manter o acceso rodado ao IES Daviña Rey, o 

espazo reservado para o tráfico rodado resolverase en lastro de granito, mentres o resto de 

espazo terá a lousa como acabado, reservando pequenos espazos para zonas verdes. 
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Rúa do Conde 

 

Na rúa do Conde, que mantén un conxunto edificado de grande interese patrimonial no 

treito incluído no ámbito do plan, proponse a substitución da pavimentación actual polos 

acabados tipo de lastro e lousa de granito, característicos do conxunto do conxunto 

histórico, mantendo a plataforma única pero buscando unha redución da velocidade 

circulatoria coas bandas de lastro (recomendándose a extensión da intervención a todo o 

trazado da rúa). 

 

Na Praza do Piñeiro, a intervención diríxese á transformación da mesma en plataforma 

única, sen afectar á urbanización xa feita e xerando un bado de paso peonil para enlazar o 

ámbito coa zona alta a través da rúa Roberto Baamonde cara a Corna e moi especialmente, 

cara a beirarrúa norte de Roberto Baamonde que enlaza con anel peonil de Doutor Teijeiro-

Comercio e a rúa Lagares (contemplada nos RE-10 e RE-11). 
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5.3. O REEQUIPAMENTO DO CONXUNTO HISTÓRICO. O SISTEMA DE 

EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES 

 

En ausencia dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, a cobertura da demanda dotacional e 

de espazos libres no Conxunto Histórico estará ás determinacións das Normas Subsidiarias 

de Planeamento Municipal e á necesidade de satisfacer dous aspectos; por unha banda 

aquel tendente a reforzar o carácter representativo e de centralidade do ámbito, non só no 

ámbito municipal senón comarcal; e por outra satisfacer a demanda local dunha estrutura 

social que se pretende diversa e rexuvenecida. 

 

Neste senso, e con carácter xeral o Plan Especial consolida o actual sistema dotacional, 

tanto o de carácter público como institucional ou privado, e incorpora aquelas reservas de 

espazos libres e zonas verdes establecidas no planeamento municipal basicamente como 

espazo de amortecemento do contorno da muralla. 

 

Na Memoria de Información Urbanística tense feito unha diagnose da situación actual das 

dotacións, partindo da base de que, polo papel que xoga a Cidade como cabeza comarcal 

da Terra de Lemos e a súa condición de nodo para o Equilibrio Territorial, conforme as 

Directrices de Ordenación do Territorio, o nivel dotacional non só é elevado senón que ten 

por veces un carácter supramunicipal, e unha boa parte das dotacións sitúanse ao interior 

do conxunto histórico. 

 

5.3.1. Sistema de equipamentos públicos 

 

O ámbito do Plan Especial, como espazo de centralidade da cidade de Monforte de Lemos, 

dispón dun alto número de equipamentos, moi superior en relación á súa superficie se o 

comparamos co resto da cidade, e cunha tendencia a acumular gran parte das institucións 

representativas. A superficie total de solo dotacional público ou institucional é de 96.822 m2, 

o que representa o 14% do ámbito do Plan Especial descontada a superficie 

correspondente á lámina de auga do río Cabe. O Plan Especial propón que 13.748 m2 desta 

superficie dotacional pase a formar parte do sistema de zonas verdes. 

 

Dende o punto de vista dos déficits tan só se detectan no uso dotacional deportivo, onde a 

única instalación específica é a que representan as instalacións situadas no Campo da 

Compañía. 

 

As características do contorno e as condicións topográficas dunha parte importante do 

ámbito, que imposibilitan a implantación dunhas instalacións dunha determinada dimensión 

e características, fai que este déficit teña que paliarse en ámbitos exteriores, sen que isto 

supoña a renuncia a implantar pequenas instalacións asociadas aos parques urbanos. Así a 
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reutilización dalgunhas explanadas do Parque dos Condes, que teñen a cualificación de 

dotacionais no vixente planeamento municipal, ou a implantación de algunhas novas 

instalacións no Parque do río Zapardiel, sempre tendo en conta a potencialidade 

arqueolóxica do ámbito, e todo isto sobre a base da tolerancia de uso establecida na 

normativa urbanística do presente Plan Especial. 

 
CADRO Nº 5.1. ESPAZOS DOTACIONAIS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES E PROPOSTOS NO 

ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL. 

USO/CÓDIGO PE NOME SUPERFICIE m2 

  EXISTENTE PROPOSTO TOTAL 

DOCENTE         

DOC-01 IES Francisco Daviña Rey 4.649 895 5.544 

DOC-02 CPR  Fundación Torre de Lemos 1.384   1.384 

SANITARIO         

S-01 Centro de Saúde Doutor López Suárez 1.807   1.807 

ADMINISTRATIVO         

ADM-01 Casa do Concello 2.205   2.205 

ADM-02 Cárcere Vella 288   288 

ADM-03 Casiñas da Compañía 435   435 

ADM-04 Oficina de recadación  (1)     

ASISTENCIAL         

AS-01 Residencia de Maiores de Monforte 667 876 (2) 1.543 

AS-02 Oficina de Benestar Social 182   182 

AS-03 Centro de Maiores Afundación  645   645 

AS-04 Residencia Fogar San José 10.815   10.815 

RELIXIOSOS         

R-01 Igrexa de San Vicente do Pino 1.188   1.188 

R-02 Igrexa de Santo Domingo da Régoa 492   492 

MULTIUSOS         

M-01 Centro do Viño  738   738 

M-02 Complexo da Compañía 27.840   27.840 

M-03 Convento de Santa Clara 20.411   20.411 

M-04 Centro Cívico  379   379 

M-05 Mercado Municipal 1.189   1.189 

SOCIOCULTURAL         

SC-01 Casa da Cultura 675   675 

SC Reserva uso sociocultural   201 201 

OUTROS         

O-01 Parador de Monforte 5.405   5.405 

O-02 Fortaleza-Torre da Homenaxe 1.680   1680 

TOTAL   83.074 1.972 85.046 

(1) En planta baixa de edificación. 

(2) Normas Subsidiarias de Planeamento. 

Fte.: Elaboración Propia. 
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Por outra banda a importancia que ten o equipamento docente nun proceso de 

revitalización do conxunto histórico leva a establecer a necesidade de ampliación das 

instalacións do IES Daviña Rey, que, se ben non pode ser utilizado como espazo para 

novas construcións por mor de estar dentro da zona de inundabilidade, si que pode acoller 

instalacións descubertas e ampliar a superficie dunha dotación fortemente densificada pola 

edificación. Esta ampliación ten unha superficie de 895 m2. 

 

Tamén se recolle no Plan Especial a ampliación da dotación asistencial con 876 m2 en 

parcela contigua á Residencia de Maiores, e da oferta sociocultural coa proposta de 

incorporación de dúas parcelas de 201 m2 de superficie na zona da Compañía. 

 

Por último indicar que a tolerancia de uso regulada na normativa urbanística permite a 

instalación de novas dotacións en contedores do casarío histórico que presenten condicións 

idóneas para acoller o uso, e respectando o nivel de catalogación que poidan ter, e todo isto 

de acordo coa vixente lexislación do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

5.3.2. Sistema de zonas verdes e espazos libres 

 

Conforme ao indicado na Memoria de Información Urbanística o conxunto do sistema de 

zonas verdes e espazos libres públicos ten unha extensión superficial de 11,39 Ha, o que 

representa un 16,47% do total da superficie do ámbito, o 17,40% se non se ten en conta a 

lámina de auga do río Cabe, o que dá razón da súa importancia e presenza no Conxunto 

Histórico. 

 

Máis aló da cuestión cuantitativa, indicar que ao interior do ámbito sitúanse os dous 

principais Parques Urbanos actualmente existentes, o Parque dos Condes, lindeiro coas 

ribeiras do río Cabe, e con vontade de expandirse polas súas marxes a través do proxecto 

de acondicionamento que está a executar a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, e o 

sistema Parque do Zapardiel-Parque dos Loureiros, que situados nas encostas do Monte 

San Vicente dotan de calidade ambiental á ladeira norte de este espazo. 

 

As propostas que incorpora o Plan Especial son aquelas que deveñen das determinacións 

do vixente planeamento municipal, consistentes na conformación dun novo parque ao 

interior do recinto intramuros, incorporando os depósitos de auga e o sistema murario de 

valor ambiental, establecendo, tanto polo interior como polo exterior, unha zona de 

amortecemento da traza da muralla. Proponse tamén a ampliación do Parque Zapardiel que 

reforza ese colchón sobre a cara norte da muralla. 

 

Este novo parque, que presenta unhas singulares condicións de miradoiro panorámico 

sobre o conxunto do Val de Lemos, ten unha extensión superficial de 74.753 m2, elevando 
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(xunto coa ampliación prevista nas Normas Subsidiarias Municipais do Parque dos Condes)  

a superficie total destinada ao sistema de espazos libres e zonas verdes ata os 181.440 m2, 

case que o 27% do ámbito. 

 

Asociado ao sistema de espazos libres e zonas verdes se atopa a mellora e cualificación do 

espazo público peonil do Conxunto Histórico, cunha intervención sistemática e programada 

que recupera algúns espazos emblemáticos actualmente destinados a aparcamento como o 

adro de Santo Domingo, ou pequenos espazos degradados no contorno da Porta Nova ou 

do Convento de Santa Clara. 

 
CADRO Nº 5.2. ZONAS VERDES E ESPAZOS PÚBLICOS. 

SUPERFICIE m2 CÓDIGO 
  

NOME 
  EXISTENTE PROPOSTO TOTAL 

ZV-01 Parque dos Condes 12.640 15.380 (1) 28.020 

ZV-02 Parque dos Loureiros 5.292 0 5.292 

ZV-03 Parque Fluvial 26.767 6.554 33.321 

ZV-04 Parque Zapardiel 29.440 17.008 (1) 46.448 

ZV-05 Parque da Muralla 0 28.305 (1) 28.305 

ZONAS VERDES PÚBLICAS 74.139 67.247 141.386 

ZL-02 Campo de San Antón 1.313 0 1.313 

ZL-04 Porta da Zapatería 455 0 455 

ZL-07 Praza da Compañía 24.851 0 24.851 

ZL-12 Praza de San Vicente 2.035 0 2.035 

 ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 28.654 0 28.654 

TOTAL ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS 102.793 67.247 170.040 

ZL-01 Adro Santo Domingo 749 0 749 

ZL-03 Campo da Virxe 237 0 237 

ZL-05 Porta Nova 677 59 736 

ZL-06 Praza da Alcazaba 232 0 232 

ZL-08 Praza da Falagueira 127 0 127 

ZL-09 Praza da fonte Fontecha 230 0 230 

ZL-10 Praza de Carude 723 0 723 

ZL-11 Praza de España 1.252 0 1.252 

ZL-13 Praza do Piñeiro 697 0 697 

ZL-14 Praza Doutor Goyanes 1.064 0 1.064 

ZL-15 
Rúa Antonio Méndez Casal (Santa 
Clara) 

1.864 198 2.062 

ZL-16 Rúa Cardenal (Treito Central) 1.812 0 1.812 

ZL-17 Rueiro da Pena 691 0 691 

ZL-18 Rueiros de Ramberde 1 597 0 597 

ZL-19 Rueiros de Ramberde 2 191 0 191 

ESPAZOS  PÚBLICOS ASOCIADOS 11.143 257 11.400 

TOTAL ZONAS VERDES, ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS E ESPAZOS 
PÚBLICOS ASOCIADOS 

113.936 67.504 181.440 

 (1) Normas Subsidiarias de Planeamento. 

Fte.: Elaboración Propia. 
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5.4. PROTECCIÓN E CATALOGACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO-

ARTÍSTICO, ARQUITECTÓNICO E AMBIENTAL 

 

A preservación do patrimonio cultural do conxunto histórico de Monforte de Lemos parte 

necesariamente da pormenorizada catalogación do patrimonio edificado, dos espazos 

libres, dos elementos urbanos e naturais a protexer, mediante a identificación de aqueles 

elementos e caracteres significativos que constitúen a estrutura máis profunda da 

morfoloxía urbana dun ámbito caracterizado pola súa heteroxeneidade. 

 

Aos elementos singulares dispensaráselles unha protección integral. Para o resto dos 

elementos fixarase, en cada caso, un nivel adecuado de protección estrutural ou ambiental, 

segundo esixe a lexislación do patrimonio. 

 

A tarefa de catalogación e valoración arquitectónica dos elementos e caracteres que 

compón o conxunto, permite a formulación coherente e harmónica das propostas para as 

intervencións nos diferentes edificios. 

 

Hai que establecer que a conservación do conxunto do patrimonio edificado obedece a 

criterios de maior intervención e deberá de instrumentarse con medidas e técnicas 

diferentes ás que son propias das arquitecturas monumentais, concentrando os esforzos no 

atento seguimento científico da riqueza arquitectónica, artística e historiográfica que 

esconden os edificios. 

 

A proposta de protección do ámbito, como obxecto fundamental do Plan Especial, en 

ausencia de Plan Xeral, devén da consideración agregada das súas distintas 

determinacións no seu conxunto; pero ten, á súa vez, expresión diferenciada e detallada 

nos documentos temáticos que, especificamente, ordenan e regulan primordialmente estes 

aspectos. 

 

Metodolóxica e tecnicamente o Plan concreta estas determinacións no Catálogo de 

Protección que constitúe un Documento Anexo do Plan coa súa propia lóxica e sistemática 

interna, e a el nos remitimos para as consideracións técnicas do detalle acadado. 

 

Á súa vez o Catálogo ilustra parcialmente aspectos reguladores, onde a sistemática 

determinativa desenvólvese na Normativa de Ordenación, de forma que entre Catálogo e 

Normativa se establece unha conexión de remisións mutuas. 

 

O Catálogo de Protección desenvolve as determinacións establecidas na Lei do Patrimonio 

Cultural de Galicia, así como na Lei do Solo de Galicia, e pola súa complexidade e detalle 

constitúe unha peza conclusiva da documentación do Plan e cumpre unha función esencial 
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no tratamento pormenorizado da protección e na remisión entre a identificación de 

elementos protexidos e a súa regulación normativa. 

 

O Catálogo relaciona de forma sistemática e ordinal os elementos protexidos agrupados en 

tres grandes ordes: a edificación (que inclúe os ámbitos e elementos BIC), o espazo público 

(cruceiros, fontes e amoblamento urbano), os elementos naturais e ambientais, e a 

arqueoloxía. 

 

Para a edificación o Catálogo: 

 

a. Relaciona os ámbitos e elementos declarados Bens de Interese Cultural. 

 

b. Establece os tres niveis de protección tipificados para o patrimonio arquitectónico 

protexido (integral, estrutural e ambiental).  

 

b. Documenta as compoñentes informativas fundamentais dos edificios singulares e 

establece as súas determinacións de uso e cualificación, instrumentos e modalidades de 

intervención, mediante un ficheiro diferenciado e individualizado. 

 

c. Integra as compoñentes de identificación e análise gráfica do Ficheiro Informativo de 

Unidades Edificatorias e establece un Ficheiro Catálogo de Unidades Edificatorias 

individualizado, contendo nel a catalogación unitaria, os elementos a conservar, así 

como as actuacións particulares autorizadas. 

 

Para o espazo público, o Catálogo relaciona os elementos protexidos e os agrupa en 

cruceiros, fontes, amoblamento urbano, muros e outros elementos singulares. 

 

Para os elementos naturais e ambientais, identifica conxuntos ambientais e arboredo 

singular. 
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5.4.1. A Catalogación das Unidades Edificatorias 

 

A. A Catalogación Unitaria. Os caracteres determinantes dos edificios. 

 

O concepto de catalogación unitaria implica a adscrición de edificios a un dos tres niveis ou 

rangos de protección, valoración e clasificación do patrimonio arquitectónico protexido 

establecidos na lexislación de Patrimonio. 

 

A adscrición realízase unitariamente, é dicir, por unidades edificatorias completas, en 

función da categoría e da calidade patrimonial e do estado do edificio. Soamente en 

ámbitos unitarios de interese monumental pódese producir unha diferente categorización 

dentro dun mesmo edificio, atendendo á importancia que cada parte ten na conformación 

unitaria (por exemplo: Convento de Santa Clara). 

 

Para ordenar un conxunto tan amplo e valioso foi preciso documentar e analizar un amplo 

abano de datos e puntos de vista e identificar as invariantes espaciais que permiten a súa 

tipificación. Esta convértese nunha cuestión básica de método dos Plans Especiais de 

Ordenación de Conxuntos Históricos. Tipificar, en definitiva, é captar e facer expresas as 

variantes espaciais que caracterizan unha arquitectura maioritariamente menor, que cobra o 

seu valor en función da súa regularidade en relación ás partes e ao conxunto da cidade, 

que poden ser diferenciadas por constituír ambientes arquitectónicos unitarios. Tipificar un 

conxunto protexido implica tamén decidir qué invariantes arquitectónicas convén preservar 

no proceso -dinámico pero taxado- da vida dos edificios históricos. Qué invariantes cómpre 

preservar para garantir a súa salvagarda como parte do legado cultural a transmitir ás 

próximas xeracións. 

 

No método de tipificación e adscrición dos edificios a unha das categorías da catalogación 

devén central o concepto operativo dos caracteres determinantes do edificio, así como 

tamén a identificación de cáles son os trazos invariantes a protexer en relación ás 

actuacións xerais autorizadas no patrimonio arquitectónico. 

 

Os caracteres determinantes do edificio fan referencia a tres aspectos complementarios e 

concorrentes na súa unidade espacial: 

 

a. o sistema estrutural. 

b. a súa organización interna. 

c. a súa fachada, cerramento ou envolvente exterior. 

 

O sistema estrutural refire á maneira característica de organización espacial das estruturas 

portantes verticais e horizontais; a organización interna refírese aos elementos de acceso e 
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á posición e desenvolvemento do sistema de comunicacións verticais; e a fachada ou 

envolvente identifica a composición integral e a fenestración. 

 

O Plan pretende, en función do rango do edificio, a permanencia dos caracteres 

determinantes en tanto orixinais, en canto expresión abstracta dos elementos materiais que 

concretan as súas tipoloxías arquitectónicas. A preservación material dos elementos 

construtivos ou decorativos dependerá, en cada caso, da explícita  catalogación de ditos 

elementos e do nivel de catalogación unitaria do edificio. 

 

B. A Catalogación dos elementos materiais. 

 

A Ficha de Catálogo contén un conxunto de 56 casillas, correspondentes a outros tantos 

elementos arquitectónicos ou decorativos identificados como regularidades presentes na 

arquitectura do ámbito. 

 

A súa identificación e catalogación prodúcese, ben como elementos materiais en tanto que 

expresión de características tipolóxicas, coa denominación C, ou como elementos de 

singular valor, coa denominación E. 

 

Á súa vez, as 56 casillas agrúpanse en 5 grandes apartados que se correspondente con: 

 

1. Elementos de cuberta. 

2. Elementos de fachada. 

3. Elementos estruturais. 

4. Elementos interiores. 

5. Elementos de parcela. 

 

A catalogación de elementos non debe entenderse como pechada en canto á necesaria 

correlación entre a súa identificación e a preservación taxativa, nin en canto á adscrición de 

novos elementos que deveñan dun recoñecemento máis detallado. Trátase, ante todo, dun 

intento de dar conta, coa máxima definición posible, da riqueza e diversidade material da 

arquitectura histórica do ámbito do Plan Especial, que debe ser conservada. 
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5.4.2. Catálogo básico 

 

Enunciados os obxectivos da protección arquitectónica, o Plan desenvolve unha proposta 

centrada na catalogación daqueles edificios que, con independencia do seu actual estado 

de conservación e do grao de alteración con respecto ás súas características orixinarias, 

presentan valores arquitectónicos, tipolóxicos, construtivos ou ambientais que xustifican a 

súa conservación e adecuación, desde uns criterios de salvagarda e recuperación do 

patrimonio arquitectónico e histórico do ámbito. 

 

Con estas premisas establécense as medidas necesarias de conservación e condicións de 

actuación particularizadas, segundo os valores específicos de cada edificio, en coherencia 

coa evolución das características tipolóxicas e das calidades arquitectónicas da edificación 

comprendida no ámbito do Plan Especial. 

 

A mesma evolución do tipo edificatorio determina que nalgúns casos a catalogación non 

teña un carácter totalizador do edificio senón que, cunha técnica case que arqueolóxica, 

deban introducirse catalogacións parciais que rescaten rexerías, balcóns, canzorros, linteis 

e outros elementos que mostran o substrato do Conxunto incluso aí onde as accións de 

renovación da arquitectura histórica, se presentan coma irreversibles, e en función da 

potencia destes rastros propóñense actuacións de recuperación filolóxica. Igualmente o 

catálogo amplíase a aqueles ámbitos do espazo público da Cidade ou elementos deles, que 

constitúen fitos individualizables na trama urbana. 

 

O Plan Especial propón un catálogo básico de edificacións e elementos suxeitos á 

normativa de protección, cos efectos previstos na lexislación urbanística, en relación co 

establecido polo art. 56 da Lei 5/2016 de 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, e que 

se relaciona pormenorizadamente no Anexo que acompaña á presente Memoria, a través 

da súa referencia ao cuarteirón e á parcela onde se sitúan. 

 

Dende o punto de vista arquitectónico este catálogo básico abrangue aproximadamente ao 

45% do conxunto do casarío, diferenciándose os seguintes niveis de protección: 

 

A. Edificios monumentais. 

 

O Plan Especial identifica, de entre os edificios de maior valor arquitectónico, histórico-

artístico ou cultural 8 pezas ou conxuntos nos que concorren as circunstancias adicionais 

necesarias para a súa cualificación como monumentos, teñan ou non administrativamente a 

consideración de bens de interese cultural. Estas circunstancias fan referencia non só aos 

valores intrínsecos do edificio ou conxunto, senón tamén ao valor das pezas na escena 

urbana, ao seu carácter de fito e referencia; circunstancia que ten unha directa relación coa 
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vontade de estilo con que a peza foi concibida, en coherencia coa singularidade do seu 

programa e a súa titularidade. 

 

A condición monumental  se contrapón con rotundidade á condición civil e fragmentada do 

casarío, inserto na parcelación urbanisticamente, o monumento diferenza a súa parcela e a 

súa implantación, sempre rotunda e unitaria. 

 

O Plan Especial establece para a protección dos monumentos unha liña de tratamento 

singularizado que, a diferenza do conxunto do casarío, non esgota a determinación das 

modalidades de intervención no marco dunha valoración detallada e dun catálogo 

pormenorizado. 

 

A problemática dos monumentos aboca á restauración dos mesmos. 

 

B. Edificios de excepcional significación arquitectónica, histórica e cultural. 

 

Alcanza a un total de 22 edificios. 

 

Este grao de protección aplícase á edificación que presenta unha excepcional calidade 

arquitectónica e valor histórico e artístico, e representan fitos na escena urbana, cunha 

presenza na planta da cidade claramente identificable nalgúns casos. A súa implantación 

responde a dous modelos, por unha parte construcións de planta neta e exenta que 

constitúen en si mesma pezas da estrutura urbana, por outra parte construcións inseridas 

no casarío tradicional pero que, polo seu porte e calidade arquitectónica representan fitos 

urbanos, os elementos máis singulares e valiosos da arquitectura do conxunto. 

 

Son edificios de estilo, onde o xesto artístico acada as maiores cotas, sen que presenten 

unha uniformidade dada a diferente xénese, abranguendo a totalidade do proceso de 

construción do Conxunto, dende os propiamente fundacionais ata os eclécticos, 

modernistas e monumentalistas, entre outros. 

 

Desde o punto de vista da xénese, a súa implantación responde basicamente ao ámbito 

civil, aínda que aparezan arquitecturas institucionais, públicas ou relixiosas. 

 

Desde o punto de vista da súa regulación normativa estes edificios son obxecto, en 

principio, de protección integral, co alcance establecido na lexislación de patrimonio, se ben 

naqueles que teñen sufrido transformacións incongruentes coa súa conformación e calidade 

arquitectónica, o nivel de protección ten que posibilitar -no marco dun programa de usos 

específico- obras de reconstrución que faciliten a súa nova posta en valor, tanto na 

actuación interior como na demolición de adoses ou novas construcións 
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descontextualizadas, con especial respecto das súas características singulares e dos 

elementos ou partes que o compoñen. 

 

C. Edificios de características singulares e elevado valor arquitectónico. 

 

Alcanza a un total de 101 edificios. 

 

Aplícase este grao de protección aos edificios que posúen unha elevada calidade na súa 

conformación arquitectónica global, tanto exterior como interior que determina a súa 

valoración singularizable. 

 

Igual que no nivel anterior inclúense nesta clasificación os elementos significativos de 

cada unha das etapas de formación do ámbito que representan cotas elevadas de 

elaboración estilística, que os leva a constituírse en elementos de referencia na escena 

urbana. 

 

Desde o punto de vista da súa regulación normativa tenderase ao establecemento dunha 

protección estrutural, co alcance establecido na lexislación do patrimonio, matizada coa 

importancia, estado e presenza de cada un dos elementos que compoñen este nivel. 

 

D. Edificios de características tipolóxicas e compositivas de significación 

arquitectónica. 

 

Alcanza a un total de 383 edificios. 

 

Aplícase este grao de protección a aqueles edificios que, sen presentar unhas 

características singulares por si mesmos, responden á coherencia arquitectónica e urbana 

do ámbito protexido e o dotan de unidade urbana e arquitectónica, mediante sucesivas 

depuracións do tipo. 

 

Desde o punto de vista arquitectónico a edificación que se incorpora a este nivel está 

caracterizada por patróns de composición recorrentes, diferenciais segundo sexa a fase 

evolutiva do tipo de que se trate, englobando tanto estruturas fundacionais, sucesivamente 

reelaboradas durante o século XIX coa aparición da galería e dos miradoiros, como as 

eclécticas e decó-racionalistas, e as de substrato rural coa incorporación de solaina como 

elemento característico. 
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Dende o punto de vista da súa regulación normativa non se trata tanto da súa protección 

integral coma da súa protección ambiental, co alcance establecido na lexislación de 

patrimonio e rehabilitación con respecto ás súas características arquitectónicas, por canto 

constitúen a substancia edificada do conxunto declarado e as zonas de contorno de 

protección, debendo conservarse en calquera caso os seus elementos e características 

fundamentais. 
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5.4.3. Alcance normativo dos distintos niveis de protección 

 

O alcance normativo dos distintos niveis de protección fai mención ao repertorio de 

intervencións que poden incidir sobre un edificio e está perfectamente taxado na Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia. O Plan Especial establece as seguintes categorías de 

intervencións na edificación: 

 

a) Intervencións de mantemento e conservación. 

 

 Son aquelas actuacións dirixidas ao mantemento das condicións de hixiene, ornato, 

seguridade e funcionalidade da edificación, que non supoñan a alteración da súa 

estrutura, distribución ou características formais. 

 

b) Intervencións de restauración. 

 

 Son aquelas actuacións que teñen por finalidade xeral restituír as características 

arquitectónicas e tipolóxicas orixinarias da edificación. 

 

 As actuacións de restauración comportan a necesidade do mantemento maioritario do 

edificio na súa conformación orixinaria, se ben cando partes desta teñan desaparecido 

ou sexa precisa unha adecuación ao programa de usos definidos polo Plan Especial, 

admitiranse, no marco dun plan ou proxecto de conservación, as seguintes obras: 

 

 - Obras de restitución ou volta ás condicións orixinarias de elementos arquitectónicos 

alterados, sempre que se conte con suficiente información sobre as mesmas e se 

executen de conformidade cos seus materiais e acabados. 

 

 - Obras de reconstrución que poidan propoñer a recuperación filolóxica das invariantes 

arquitectónicas do edificio con criterios de integración e coherencia formal pero con 

deseño diferenciado. 

 

 - Obras de actualización e adecuación das condicións de habitabilidade e uso que 

poden incluír actuacións de consolidación con criterios de integración e coherencia 

formal, recomendándose evitar actuacións de carácter analóxico. 

 

 Este conxunto de actuacións haberá de complementarse coas obras de eliminación de 

elementos que carezan de interese para a historia do edificio e se amosen incoherentes 

coas características tipolóxicas e arquitectónicas orixinarias da edificación. 
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c) Intervencións de rehabilitación. 

 

 Son aquelas actuacións encamiñadas a mellorar as condicións funcionais e de 

habitabilidade dun edificio, adecuándoo ao uso específico asignado polo Plan Especial, 

mediante a conservación maioritaria ou integral da disposición estrutural orixinaria. 

 

 As obras de rehabilitación, incidentes nos espazos interiores do edificio, poderán 

supoñer unha redistribución espacial sempre que se conserven os elementos 

determinantes da súa configuración tipolóxica en canto orixinarios, como núcleos de 

escaleira, muros de carga, patios e división en plantas, e as accións destinadas á 

adaptación dos accesos por razóns de accesibilidade. 

 

d) Intervencións de reestruturación. 

 

 Son aquelas actuacións encamiñadas á renovación dun edificio, incluso dos elementos 

estruturais, que impliquen variacións do tipo de estrutura, podendo incluír a demolición 

dos elementos estruturais ou en grao máximo o baleirado do edificio conservando as 

fachadas existentes ao exterior e o patio e a liña e o tipo de cuberta, e todo iso nas 

condicións establecidas no Plan Especial. 

 

 Segundo o alcance das modificacións resultantes das actuacións distínguense dous 

graos nas actuacións de reestruturación: 

 

. Puntual cando supón o mantemento ou corrección de máis do 75% dos elementos 

estruturais verticais e horizontais, e non modifica o volume orixinal. 

 

. Parcial cando os elementos estruturais verticais e horizontais transformados superen 

o 25% do total ou se transformen a volumetría pola modificación das liñas de 

edificación. 

 

. Xeral cando as obras nos edificios exceden o anteriormente exposto, sendo así 

consideradas as de baleirado do edificio conservando as fachadas existentes ao 

exterior, interior, e patios, os muros medianeiros e a liña e o tipo de cuberta. 

 

f) Intervencións de ampliación. 

 

 Son aquelas actuacións encamiñadas á ampliación dun edificio existente, ben por 

incremento do fondo edificable ou por aumentar o seu número de plantas, sen modificar 

as súas aliñacións exteriores e os seus planos de fachada, mantendo ou non a tipoloxía 

estrutural segundo o seu nivel de catalogación. 



Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Memoria de Ordenación. 49

 A adición de novas plantas efectuarase con criterio de integración compositiva e 

coherencia formal coa fachada ou fachadas existentes e, en calquera caso, segundo as 

directrices establecidas nas condicións xerais de estética e integración urbana da 

Normativa do Plan Especial. 

 

Realizada esta clasificación de actuacións xerais autorizadas sobre os edificios, a súa 

aplicación nos distintos niveis de catalogación detallados anteriormente se producirá 

conforme á tipificación de niveis de protección establecida na L.P.C.G., sendo a seguinte: 

 

A. Edificios Monumentais de protección integral. 

 

 . Tipos de actuacións xerais autorizadas. 

  Mantemento, conservación e restauración. 

 

 . Actuacións xerais autorizables en circunstancias particulares. 

  No marco dun Plan Director ou Proxecto Integral de Conservación do edificio 

poderíanse autorizar actuacións de rehabilitación. 

 

B. Edificios de excepcional significación arquitectónica, histórica e cultural de 

protección integral. 

 

 . Tipos de actuacións xerais autorizadas. 

  Mantemento, conservación e restauración. 

 

 . Actuacións xerais autorizables en circunstancias particulares. 

  Autorízanse actuacións de rehabilitación acompañadas das de valoración 

arquitectónica e de reestruturación parcial. 

 

C. Edificios de características singulares e valor arquitectónico de protección 

estrutural. 

 

 . Tipos de actuacións xerais autorizadas. 

  Mantemento, conservación, restauración e rehabilitación. 

 

 . Actuacións xerais autorizables en circunstancias particulares. 

  Reestruturación puntual e reestruturación parcial ou xeral contemplada en ficha 

individualizada. 
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D. Edificios de características tipolóxicas e compositivas de significación 

arquitectónica e ambiental de protección ambiental. 

 

 . Tipos de actuacións xerais autorizadas. 

  Mantemento, conservación, rehabilitación e reestruturación puntual. 

 

 . Actuacións xerais autorizables en circunstancias particulares. 

  Reestruturación parcial ou xeral con mantemento do seu esquema tipolóxico 

estrutural, ampliación. 

 



Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte de Lemos. Memoria de Ordenación. 51

5.4.4.A protección arqueolóxica 

 
A temática propia do patrimonio arqueolóxico demanda unha consideración diferenciada. 

Por outra banda trátase dun patrimonio oculto; por tanto, o grao de coñecemento científico 

e empírico sobre a súa potencialidade resulta aínda incompleto. 

 

Así, o deseño da zonificación arqueolóxica contemplada no presente Plan Especial baséase 

tanto nos estudos históricos realizados sobre o desenvolvemento urbanístico que este 

espazo soportou ao longo do tempo como no estado dos coñecementos que hoxe temos 

sobre evidencias arqueolóxicas. 

 

Deste xeito delimítase unha primeira Zona A que abrangue a totalidade do Monte San 

Vicente, onde se teñen constatado novas evidencias arqueolóxicas e que inclúe o singular 

espazo cinguido pola muralla do Burgo Medieval, e unha segunda Zona B que abrangue o 

resto do ámbito do Plan Especial no plano baixo das ribeiras inundables do río Cabe. 

 

As cautelas e procedementos establecidos na Normativa Urbanística do Plan Especial van 

parellos á intensidade e potencialidade estimada dos depósitos. Así, entre os tipos de 

actividades arqueolóxicas consideradas no repertorio da Lei do Patrimonio Cultural de 

Galicia concrétanse as de carácter previo que caracteriza ás sondaxes arqueolóxicas 

(independentemente de que puideran ser complementadas con posterioridade mediante a 

escavación en área ou o control arqueolóxico, entre outros) como as vencelladas á 

denominada Zona A; mentres que a estratexia de supervisión (de carácter simultáneo, pois) 

daquelas remocións de terras derivadas das distintas actividades urbanísticas de 

adecuación e construción nos distintos espazos, asóciase á zona B, e concrétase na 

execución de controis arqueolóxicos. 

 

Contémplase igualmente unha estratexia de documentación histórico-arquelóxica, non 

establecida como intervención arqueolóxica en senso estrito na lexislación de patrimonio, 

cuxa tipificación coma análise estratigráfico de paramentos amosa unha protección 

multidisciplinar que contribuirá a conquerir os obxectivos pretendidos coa aplicación do Plan 

Especial, isto é, a detección, documentación, valoración, adscrición, protección, 

conservación e posta en valor de evidencias de interese cultural. 
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5.4.5 Catalogación de elementos do espazo público. 
 
Para o espazo público o Plan Especial establece un catálogo básico de elementos suxeitos 

a protección diferenciando aqueles que se refiren a elementos construídos ou de mobiliario 

de aqueles outros que se refiren a elementos de xardinería e arboredo, establecendo para 

os primeiros unha intervención xeral de restauración. 

 

Dentro dos elementos construídos destaca pola súa importancia histórica e valor patrimonial 

a Ponte Vella, onde o Plan Especial ten coma obxectivo acadar a súa peonalización como 

nexo singular de diferentes partes do Conxunto Histórico. A parte de este elemento, 

diferéncianse subgrupos de cruceiros, fontes, elementos de urbanización e o singular 

sistema murario de determinados ámbitos do Conxunto Histórico. 

 

Dende o punto de vista da xardinería e arboredo incorpora espazos dotados de 

singularidade ambiental, entre os que se atoparían as ribeiras do Cabe naqueles treitos 

onde se mantén a súa naturalidade. 

 

O pormenor de esta catalogación desenvólvese no documento de Catálogo. 
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ELEMENTOS CATALOGADOS DO ESPAZO PÚBLICO 
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5.5. CRITERIOS REGULADORES DE USOS E CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN. A 

ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA 

 

5.5.1.  Esquema normativo do Plan Especial 

 

O esquema normativo do documento formúlase sobre o dobre alcance do mesmo ao 

constituír á vez un Plan Especial de Protección e de Mellora do Medio Urbano. 

 

O seu marco xurídico é o definido pola Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, e as 

súas determinacións son as propias dos plans especiais a que se refire a Sección 3ª do 

Capítulo V, Título II da L.S.G. 

 

Con estas premisas, establécese o seguinte esquema normativo do Plan Especial. 

 

. Un primeiro Título referente a disposicións xerais que abranguen aspectos de 

delimitación, marco legal, vixencia e revisión e a súa relación coa Lexislación de 

Protección do Patrimonio Cultural de Galicia (Lei 5/2016, do 4 de maio). 

 

. Un segundo Título centrado nos aspectos de desenvolvemento e execución do Plan 

Especial, regulando a tramitación, características e contidos dos Estudos de Detalle, dos 

proxectos de urbanización e de obras ordinarias de urbanización, así como dos 

proxectos de construción ou edificación, tanto para as obras maiores como para as 

menores. 

 

 Así mesmo instrumenta as técnicas de xestión complementarias para garantir o 

cumprimento das obrigas dos propietarios das edificacións, así como para proceder á 

efectiva execución das determinacións e propostas do Plan Especial (programación 

urbanística, actuacións de fomento, accións de apoio á rehabilitación, etc.). 

 

. Un terceiro Título que abrangue os aspectos xerais referidos a condicións xerais de 

protección do patrimonio histórico e ambiental, deberes de conservación dos inmobles; 

patrimonio arqueolóxico ao abeiro do establecido no Capítulo IV, Título VII da Lei 5/2016, 

e conservación do medio ambiente urbano. 

 

. Un cuarto Título referente a tipos de actuacións e condicións de execución que 

desenvolve as intervencións xerais nos edificios existentes, abranguendo o mantemento, 

conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación, adición, 

demolición e nova edificación, así como as actuacións parciais de adecuación e 

acondicionamento, e isto atendendo á cualificación tanto das edificacións coma dos 
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espazos non edificados, en función dos distintos graos de protección e acomodación á 

ordenación proposta. 

 

. Un quinto Título con referencia expresa á clasificación do patrimonio arquitectónico, 

diferenciando entre patrimonio catalogado, con definición dos caracteres determinantes 

a efectos de catalogación, e patrimonio non catálogo.  

 

 Estas normas desenvolven e especifican a normativa urbanística de protección. Para a 

definición deste sistema de protección considéranse fundamentalmente os seguintes 

aspectos de cada edificio: 

 

 - Valor arquitectónico-formal. 

 - Interese tipolóxico. 

 - Sistemas e materiais construtivos. 

 - Significado histórico. 

 - Incidencia no ambiente urbano. 

 

 Determínase a normativa global aplicable a cada edificio, e, de ser o caso, a normativa 

específica para elementos arquitectónicos ou decorativos especiais, en correlación coas 

normas e recomendacións de actuación. 

 

. Un sexto Título que desenvolve as Normas Xerais da Edificación, con especial 

incidencia nos aspectos que ten que ver coas condicións de volume e mantemento do 

perfil característico do ámbito, coas condicións de estética e integración urbana, así 

como os que se refiren ás condicións hixiénico-sanitarias, de habitabilidade e 

accesibilidade. 

 

 Así mesmo desenvolve as Normas Técnicas de Edificación con referencia ás condicións 

técnicas esixibles ás obras e á edificación en orde á seguridade no seu máis amplo 

sentido, á salubridade e á hixiene, ás condicións técnicas para a utilización e 

compatibilización de materiais e solucións da rehabilitación. 

 

 Por último, regularanse os Usos e as súas condicións, especificando e detallando a 

Normativa establecida polas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal e a súa 

acomodación ao ámbito. Regula pormenorizadamente os usos da edificación 

autorizados, preferentes, compatibles, incompatibles e non autorizados, 

particularizándoos en cada planta da edificación, e indicando as intensidades de uso 

máximas permitidas. 
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. Un Título sétimo, das licenzas municipais, regulando os actos de edificación e de uso 

do solo, e a documentación necesaria para obras en edificios ou conxuntos declarados. 

 

. Un Título oitavo, regulador das Normas Particulares de Zona na que se despeza o 

ámbito de planeamento, pormenorizando para cada unha delas as Normas Xerais de 

Edificación e as de Estética Urbana en función das características diferenciais. 

 

 Igualmente regula os sistemas de equipamento e espazos libres, así como o sistema 

viario e o aparcamento. 

 

. Un Título noveno, regulador das condicións de urbanización, adecuándoas ás especiais 

e diferentes condicións do ámbito, en canto utilización de materiais, modos de construír 

e integración das infraestruturas en atención ao medio ambiente urbano. 

 

. Por último unha Disposición Final que establece a coordinación das determinacións do 

Plan Especial con aquelas de carácter sectorial, singularmente referidas á Lei 5/2016 do 

Patrimonio Cultural de Galicia e ás disposicións do Plan Hidrolóxico da Conca Miño-Sil. 
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5.5.2.  As normas xerais da edificación 

 

As normas xerais da edificación, céntranse en tres aspectos: 

 

A.-Integración tipolóxica e compositiva. 

B.-Condicións de habitabilidade. 

C.- Regulación de usos. 

 

A. Enténdese por tipoloxía edificatoria a estrutura inherente á edificación actual obxecto 

dalgún tipo de protección polo presente Plan Especial, incluídos os seus elementos 

arquitectónico-construtivos esenciais: muros de carga, elementos estruturais horizontais, 

núcleo de escaleiras e de comunicación vertical, fachada, organización distributiva 

interior, envolvente exterior, ritmo, composición e relación co espazo público. Xunto a 

isto, e como soporte do tipo, inclúese a configuración da división parcelaria 

característica. 

 

 Pois ben, con estas premisas, o Plan Especial determina a necesidade de conservar, 

restituír ou interpretar as invariantes tipolóxicas, en todos e cada un dos aspectos 

anteriormente citados, para o conxunto do ámbito e nos graos establecidos nos de 

cualificación das edificacións producidas; mantendo polo tanto, con carácter xeral, o 

despece parcelario, as aliñacións existentes e a acomodación á actual rasante. 

 

B. O cumprimento das condicións de habitabilidade no referente a programa mínimo, 

iluminación e ventilación ten especial incidencia nos ámbitos de protección establecidos 

polo Plan Especial. Neste sentido, sobre a base do establecido no Capítulo IV do 

Decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, establécese a excepción do cumprimento da súa normativa de 

habitabilidade cando o impida a configuración física da parcela ou da edificación que 

teña que ser conservada en virtude dos condicionantes establecidos polo Plan Especial, 

ou que da súa aplicación se derive unha alteración das condicións arquitectónicas e 

estruturais que se pretenden protexer.  

 

 O Plan Especial elabora un Anexo de Habitabilidade para os efectos de determinar o 

limiar mínimo de habitabilidade (L.M.H.), para que, en calquera actuación sobre a 

edificación se procure a mellora das condicións de habitabilidade, aproximándose no 

posible aos estándares normativos, sen poñer en perigo o cumprimento da integración 

tipolóxica enunciada con anterioridade. 

 

C. O Plan Especial establece como prioritario no seu ámbito o uso residencial, autorizándoo 

con carácter xeral en plantas altas de edificación. 
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 A introdución doutros usos vén dada ben pola complementariedade co uso residencial 

ou ben pola tolerancia taxada, que en calquera caso nunca poderá supoñer alteración no 

necesario cumprimento das condicións de integración tipolóxica, nin depreciación do uso 

residencial, coa excepción que devén da implantación de determinados usos que, polas 

súas características: 

 

 - Son asimilables ao feito residencial (hoteleiro, residencial comunitario, etc.). 

 - Reforzan o carácter representativo da cidade histórica e o seu nivel de dotacións 

(comercial, administrativo, etc.). 

 - Permitan un equilibrio de usos co resto da cidade (oficinas, servizos empresariais, 

etc.) 

 - Pezas que posúen unha singularidade na estrutura de usos de toda a cidade. 

 

 No ámbito do Conxunto Histórico, con carácter xeral, debe prevalecer a recuperación da 

área residencial e das actividades económicas axeitadas conforme establece a L.P.C.G. 
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5.5.3.  As condicións xerais de estética urbana 

 

As condicións de estética urbana son as que se impoñen á edificación e aos demais actos 

de incidencia urbana en desenvolvemento das competencias que, en materia de defensa da 

imaxe, do ambiente urbano e do fomento da súa valoración e mellora, corresponden ao 

Concello. 

 

As condicións de estética urbana centran o seu campo de actuación sobre a envolvente do 

conxunto edificado, interpretando, desenvolvendo ou reiterando as invariantes compositivas 

e estéticas do ámbito, tanto no seu nivel xeral coma no que se refire á súa aplicación 

específica en ámbitos e para usos concretos, baixo o criterio xeral de acadar a maior 

sinxeleza nas solucións e de escapar da mímese como recurso. 

 

Neste senso, os aspectos compositivos e de materialidade aparente representan os eixes 

sobre os que se desenvolven estas condicións, baixo o criterio xeral da integración no seu 

contorno. 

 

Dende o punto de vista compositivo o Plan Especial establece o ritmo e despece da 

fenestración sobre a base da coherencia entre fronte de parcela, proporción cheo-baleiro e 

eixes reguladores, con predominancia do oco característico de compoñente vertical e 

proporcións contrastadas na análise do tipo, tanto en actuacións de nova planta coma nas 

de ampliación. 

 

A vinculación do acabado da planta baixa, como elemento de contacto máis directo coa 

percepción social do ambiente urbano, pecha o discurso compositivo da fachada. 

 

En canto aos aspectos de materialidade, os acabados enfuscados e as cubertas de tella 

garanten a integración do casarío. A estes aspectos súmanse as carpinterías de madeira 

con despeces e escuadrías tradicionais, reservándose os acabados pétreos e mixtos para 

solucións singulares. 

 

Tanto os aspectos de materialidade coma os compositivos presentan unha excepción nos 

edificios, dotacionais e representativos, onde -en función do seu programa, posición e 

significación no ambiente urbano- se propicia a introdución da expresión arquitectónica 

contemporánea como legado da nova cultura respectuosa, por outra parte xa presente no 

ámbito, valoradora e integrada no seu contorno histórico. 

 



   

   

   

 

INVARIANTES TIPOLÓXICAS 
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5.5.4.  A ordenación volumétrica 

 

As diferentes actuacións definidas no presente documento son o resultado dunha triple 

análise á hora de abordar a ordenación volumétrica: 

 

- Lectura do conxunto da rúa mediante o plano de alzados das edificacións a escala 

1/500: análise e definición de ritmos de cornixas, definición de alturas tipo e relación coa 

anchura do espazo público. 

 

- Lectura das edificacións colindantes mediante o plano de alzados a escala 1/250: 

relación entre a altura de cornixa e a dos colindantes, valoración do impacto ambiental 

de aproveitamentos baixo cuberta, plantas ático e medianeiras. 

 

- Lectura individualizada de cada edificio a partir do Ficheiro de Unidades Edificatorias da 

Información Urbanística do Plan: análise extensiva das respectivas superficies 

construídas por usos, estado xeral da edificación e descrición de patoloxías detectadas, 

análise e valoración dos esquemas tipolóxico-distributivos con identificación da posición 

da caixa de escaleira, muros portantes e elementos tipolóxicos clave, relación de 

elementos de valor ou singulares tanto exteriores coma interiores. 

 

Como consecuencia das análises anteriores chegouse a efectuar unha tipificación das 

diferentes actuacións posibles atendendo ao tipo de obras proposto en cada caso, mediante 

a seguinte clasificación: 

 

A. Actuacións de reelaboración de volume descontextualizado. 

 

Trátase de actuacións dirixidas a suprimir ou reelaborar volumes excesivos que afectan á 

coherencia da imaxe arquitectónica en ámbitos unitarios do conxunto, que no caso de 

Monforte de Lemos se estende á lectura elevada que se produce dende o Monte de San 

Vicente, e ás vistas transversais nas ribeiras do Cabe. 

 

Afectan basicamente á envolvente de cuberta e son o resultado da lectura do contorno 

inmediato (coa que se detectan os volumes excesivos ou descontextualizados e valórase o 

seu impacto ambiental), cruzada coa lectura individualizada da unidade que permite remitir 

á actuación máis idónea en virtude das súas características. Así, a permanencia ou non de 

áticos vén determinada polas características volumétricas do contorno. 

 

Analizáronse sistematicamente as diferentes solucións de cuberta da edificación, o que 

permitiu definir unha ordenanza xenérica para todo o ámbito do Plan, que regula as 

características da cuberta en actuacións de rehabilitación, ampliación e de nova planta 
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(determinando número de augas, posición de cumieira, pendentes das augas, materiais, 

elementos permitidos, etc.). 

 

A todos os efectos, os áticos existentes considéranse como unha planta máis da 

edificación. A súa permanencia, nos casos en que o Plan así o estima, xustifícase pola 

consolidación no treito de rúa dun determinado número de plantas ou por tratarse -en 

determinadas ocasións- de solucións compositivas contempladas xa no proxecto unitario do 

edificio. Defínese unha ordenanza xenérica para todo o ámbito do Plan que regula as 

solucións de ático e que é de aplicación, con carácter excepcional, naqueles edificios nos 

que expresamente se autoriza a pervivenza desta planta. Esta ordenanza regula a 

pendente de faldróns, altura máxima de cumieira e posición da mesma, separación do 

paramento vertical coa fachada, así como as características formais, compositivas e 

construtivas. 

 

B. Actuacións de adecuación arquitectónica de fachadas e elementos exteriores. 

 

Con este tipo identifícanse actuacións de adecuación arquitectónica que afectan a 

elementos parciais de fachada e a outros elementos exteriores de modo individualizado e 

sen supoñer a reestruturación volumétrica. Son o resultado da lectura individual que detecta 

os elementos distorsionadores en relación ao contorno inmediato que se considera guía de 

solucións tipo de referencia. 

 

Regúlanse nesta categoría actuacións encamiñadas á adecuación formal, compositiva e 

construtiva dos diferentes elementos de cerramento da edificación que definen o seu 

volume. 

 

As Normas de aplicación poden ser: 

 

. Tratamento de fachada (TF). 

 

 Tratamento formal na composición de vans, adecuación da solución construtiva do 

cerramento, revestimento de cachoterías vistas, etc., ou de supresión de elementos 

descontextualizados. 

 

. Tratamento de baixo (TB). 

 

 Reelaboración de vans atendendo aos eixes compositivos da fachada, parámetros 

máximos de distancia entre eixes, anchos máximos, materiais empregados, solucións de 

escaparates, voos, etc. 
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. Tratamento de medianeiras (TM). 

 

 Tratamento volumétrico e construtivo das mesmas, tratamentos de acabado, revocos, 

tratamentos cromáticos. 

 

C. Actuacións encamiñadas a completar o proceso evolutivo do edificio. 

 

Trátase de actuacións que regulan procesos parciais de incremento do volume. 

 

. Actuacións de adición dunha planta (PE). 

 

 Comprende esta categoría as adicións de planta, que son o resultado da lectura 

conxunta do total da rúa e do contorno inmediato, detectando aqueles edificios que non 

completaron o seu proceso evolutivo, así como da lectura individual dos mesmos 

corrixindo problemas de habitabilidade. 

 

 Para poder tipificar estas actuacións analizouse o conxunto edificado no ámbito do Plan, 

co fin de atopar, naqueles edificios onde o Plan considera que o seu grao de evolución 

está pechado, as pautas volumétricas, compositivas e construtivas que rexen a súa 

evolución. 

 

 Isto permitiu establecer as seguintes pautas xerais para as actuacións de adición de 

planta: 

 

 . Pautas volumétricas. 

 

 Para non alterar a proporción entre plantas, a altura da planta engadida deberá ser 

igual á da planta inmediata inferior. Desta maneira, mantendo a proporción de vans, 

mantense tamén a relación entre macizos e vans de fachada. 

 

 . Pautas compositivas. 

 

 Sempre se manteñen os eixes compositivos de fachada, establecéndose a 

diferenciación entre a adición en galería ou solaina, e a adición en liña de fachada. 

 

 . Carpintería. 

 

  A escuadría da adición é a mesma que a do resto do edificio. 
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 Se se producen solucións con vidros múltiples, estes son co despece empregado nas 

ventás existentes. 

 

 . Recercados. 

 

 Poden repetir as solucións das plantas existentes, sempre vinculándose a súa 

utilización a solucións construtivas a base de cantería ou perpiaños en formación de 

xambas, linteis e peitorís. 

 

. Actuacións de ampliación de planta. 

 

 Son o resultado da lectura individualizada que detecta os problemas de habitabilidade a 

resolver, corresponde con aqueles casos nos que, conservándose o número de plantas, 

convértese unha planta ático nunha planta a fachada por razóns de habitabilidade ou 

coherencia co contorno. Esta actuación supón unha modificación da envolvente da 

cuberta e da liña de cornixa, e rexen para ela todas as condicións que rexen para as 

actuacións de adición de planta, sendo de aplicación os criterios compositivos definidos 

na actuación de adición correspondente, segundo o número de plantas e o ancho da 

fronte de fachada. 

 



   

   

   

 

ELEMENTOS DESCONTEXTUALIZADOS 
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5.5.5. Definición gráfica da proposta volumétrica 

 

O proxecto volumétrico do Plan Especial materialízase na definición da liña de cornixa e da 

envolvente de cuberta, reflectidas no Plano de Alzados a escala 1/500. 

 

O Plano de Alzados de Ordenación elaborouse sobre un plano de alzados a escala 1:200, 

no que se debuxa o total do casarío do ámbito do Plan no seu estado actual despezado en 

follas por rúas. 

 

A parcelación queda reflectida sobre unha liña horizontal trazada inmediatamente debaixo 

da liña do perfil da rúa ou treito. A identificación de cada unidade edificatoria realízase polo 

seu código da parcelación, e polo seu código de cuarteirón. Os edificios catalogados 

diferéncianse mediante un símbolo gráfico xunto á súa identificación. 

 

Debaixo da identificación rotúlase o número de plantas de ordenación e o tipo ou tipos de 

actuacións proxectadas para cada unidade edificatoria. 

 

Identifícanse, mediante trama diferenciada, as situacións onde se propón adicións ou se 

prevén obras de nova planta e aquelas onde se propón a substitución de elementos 

engadidos descontextualizados. O tipo ou tipos de actuacións regulados para cada edificio 

rotúlanse debaixo da súa identificación. 

 

A unidade de proxecto para a definición das distintas alturas de cornixa foi a rúa; por tanto, 

a liña proxectada e reflectida no Plano de Alzados debe lerse conxuntamente coa definida 

nas colindantes, de modo que se é necesario producir axustes orixinados pola escala de 

definición se manteña sempre a relación entre cornixas proxectadas. 
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5.6. CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

A superposición da declaración de Conxunto Histórico sobre parte dun ámbito ordenado 

polas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal determina a revisión e adaptación 

das cualificacións urbanísticas establecidas á lexislación sectorial de aplicación. Así, o 

artigo 55 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia establece a obriga para o Concello no que 

se atope o conxunto de redactar un plan especial de protección da área afectada, e que dita 

obrigatoriedade non poderá escusarse na preexistencia doutro planeamento. 

 

Partindo da base da diferente delimitación deste Plan Especial e as determinacións 

contidas no planeamento municipal vixente, o Plan Especial ordena pormenorizada e 

individualmente o conxunto do casarío do ámbito BIC, mantendo, coas adaptacións 

necesarias ás normas xerais de integración ambiental e estética, as cualificacións das 

Normas Subsidiarias nas zonas de contorno de protección. 

 

Con estes antecedentes, e toda vez que o obxectivo do Plan Especial é a salvagarda 

integral da estrutura urbanística e dos elementos de interese do Conxunto Declarado, non 

ten cabida propiciar un incremento sistemático do volume edificado tal e como propoñen as 

Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal no ámbito das ordenanzas de “Casco 

Antiguo” e “Residencial Carude”, sen prexuízo dos lixeiros reaxustes que se poidan 

introducir no seu perfil. 

 

Igualmente o Plan Especial non establece unha cualificación urbanística común para a 

totalidade do seu ámbito, senón que, en función do seu carácter heteroxéneo dada a 

diferente evolución histórica das partes, establece catro ámbitos correspondentes con 

outras catro zonas de normas particulares, que é relevante para os efectos de regulación 

dos usos e as condicións estéticas e de integración ambiental pormenorizadas. Por outra 

banda diferencia dúas grandes categorías que se constitúen sobre cualificacións referidas 

ás concretas condicións de edificación atendendo ao seu valor patrimonial: a edificación 

catalogada e a edificación non catalogada. 

 

Polo tanto o pormenor da análise do Plan Especial permite acadar un nivel de cualificación 

que descende á unidade edificatoria. 

 

En canto ás Normas Particulares de Zona, as catro que establece o Plan especial son as 

seguintes: 

 

. Recinto Intramuros (RI), que abrangue o antigo Burgo Medieval intramuros onde o 

planeamento dá por rematado o proceso de construción polo que a súa regulación se 
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establece sobre a base xeral da conservación do volume actual, introducindo medidas 

de protección das singulares características tipolóxicas, etnográficas e construtivas. 

 

. Areas Urbanas Históricas Inmediatas (AU), que abrangue a primeira periferia histórica  

do recinto intramuros en formación de arrabalde, onde o planeamento dá por culminado 

o proceso de elaboración da forma do espazo público, e as intervencións de nova 

edificación e sobre a edificación existente deben ser compatibles cunha dinámica de 

rehabilitación e mellora e de acabado puntual da volumetría. Ao igual que no ámbito 

anterior, o planeamento introduce medidas de protección das singulares características 

tipolóxicas, etnográficas e construtivas. 

 

. Lineais Históricos Periféricos (LH), que abrangue as pezas históricas vencelladas a 

camiños exteriores en formación de estruturas urbanas de carácter lineal, onde o 

planeamento establece un proceso de desenvolvemento edificatorio para introducir 

actuacións de cualificación tendentes a posta en valor das arquitecturas que perviven e 

da súa morfoloxía urbana, caracterizada pola diferenciación entre o ámbito de posición 

da edificación sobre o viario lineal  e a horta ocupando o resto da parcela. Neste ámbito 

establécense áreas de recualificación ambiental de determinados treitos que ofrecen 

fachadas traseiras ao espazo público. 

 

. Vivenda Unifamiliar (VU), que corresponde ao contorno do Conxunto Histórico que 

integra formacións de expansión cunha tipoloxía edificatoria dominante de vivenda 

unifamiliar exenta. 

 

No ámbito de cualificación da edificación catalogada, a regulación normativa en canto ao 

contido edificatorio remite a unha regulación de cada un dos elementos a través do 

ficheiro de unidades edificatorias que, sobre a base da conservación do volume actual 

en actuacións xerais mantemento, de conservación, restauración e rehabilitación, e 

atendendo ao seu nivel de protección, pode establecer a necesidade puntual de 

reestruturación maioritaria e a posibilidade de nova edificación cunha directriz 

compositiva e de integración que fixa o Plan Especial, para aqueles elementos ou partes 

dos mesmos non protexidas ou que claramente son desconformes cos criterios de 

valoración desta peza. 

 

No que atinxe ao ámbito de cualificación da edificación non catalogada a súa regulación 

normativa establécese en parámetros reguladores xerais. 

 

Fóra do ámbito declarado Conxunto Histórico, o aspecto singular da regulación urbanística 

é aquel que reflicte a incorporación ao ámbito do Plan Especial de pezas con cualificación 

urbanística previa nas Normas Subsidiarias. Neste sentido na zona de contorno de 
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protección do ámbito declarado, o Plan Especial respecta o seu aproveitamento urbanístico, 

sen renunciar a formular actuacións de reordenación volumétrica alí onde a presenza, 

integración e mellora das relacións do conxunto histórico o esixe, subsumándoas na 

regulación común do ámbito do Plan Especial. 

 

Por último, e adicionalmente, diferéncianse as cualificacións urbanísticas dos sistemas 

dotacionais, de espazos libres e zonas verdes e da rede viaria, predefinida como 

determinación do planeamento xeral ou complementada polo Plan Especial. 
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5.7 ACCIÓNS BÁSICAS EN INFRAESTRUTURAS 

 

O progresivo desenvolvemento das distintas redes de servizos e a súa implantación no 

Conxunto Histórico de Monforte de Lemos, foise producindo sen que foran abordadas 

actuacións planificatorias de conxunto tanto para acometer a súa reimplantación como para 

a súa progresiva renovación. Iso trae aparellado á existencia de redes de servizos 

incompletas, con trazados e dimensións contraditorias e materiais dispares, ao que se lle 

engade un descoñecemento da súa situación concreta que afecta ao seu mantemento e 

conservación, ou as condicións topográficas de planitude no val que poden afectar a 

determinadas redes. 

 

Os problemas existentes non derivan tanto da cobertura do seu servizo, que abrangue a 

totalidade do ámbito, senón da súa antigüidade nalgúns casos, e estado de conservación 

noutros. 

 

As propostas do Plan Especial polo tanto van encamiñadas a paliar este problema mediante 

a realización dun Programa de Coordinación, que permita abordar conxuntamente as 

renovacións e substitucións das infraestruturas que o precisan, e o deseño dunha 

Ordenanza Municipal que regule especificamente a utilización do subsolo. 

 

Igualmente debe procederse á normalización progresiva dos distintos rexistros e arquetas 

das infraestruturas, con tendencia a crear arquetas tipo de acometida conxunta que 

minimicen o impacto visual das existentes e minoren os custos de reparación e reposición 

de elementos. 

 

Co mesmo criterio de normalización, proponse a creación de conducións unitarias ata as 

edificacións coa implantación de caixas ou arquetas de acometida e tubos que permitan 

albergar nun mesmo conduto diversas infraestruturas (telefonía e cable, electricidade e 

iluminación), así como a reordenación progresiva dos tendidos que deberán ser 

paulatinamente subterraneizados, contribuíndo a reducir os impactos visuais provocados 

pola proliferación de cableado nas fachadas. 
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5.7.1. Propostas xerais de Infraestruturas Básicas 

 

Neste apartado englóbanse diversas propostas que teñen en común a participación de 

todas ou varias infraestruturas, incidindo principalmente na súa coordinación, 

compatibilización, normalización e integración ambiental. 

 

A. Como primeira e máis xenérica recomendación cabe destacar a importancia da 

coordinación das accións infraestruturais, sexan estas de pertinencia do Concello 

ou de empresas subministradoras de servizos. 

 

Neste sentido é importante procurar a óptima compatibilización entre tódolos servizos, 

aproveitando calquera apertura do subsolo para a mellora de todas as infraestruturas 

afectadas e minimizando os seus impactos sobre o medio urbano e en particular en 

coordinación cos traballos de renovación dos pavimentos que compoñen o acabado da 

urbanización das rúas. 

 

Así mesmo, o Concello deberá promover a subscrición de Convenios coas Empresas 

Subministradoras de servizos non municipais, de tal xeito que se regulen eficientemente as 

mutuas interaccións. 

 

B. Prego de Condicións Técnicas de Urbanización (CTU) e Normalización de 

Elementos Infraestruturais (NEI). 

 

Elaborarase un Prego de Condicións Técnicas de Urbanización (CTU) e un proxecto de 

Normalización de Elementos Infraestruturais (NEI), de forma que se regule a adecuada 

implantación (superficial e/ou subterránea) dos seus múltiples elementos. Esta potenciación 

da homoxeneidade material, funcional e executiva comportará unha mellor calidade dos 

espazos urbanos e unha diminución dos custos de explotación e mantemento dos servizos. 

 

Dentro de dita Normalización, debe darse especial atención ás experiencias de galerías 

comúns de servizos, con obxecto de procurar minimizar as afeccións infraestruturais en 

ámbitos (e pavimentos) de particular calidade. 

 

C. Plan de Eliminación de Cableado Aéreo e/ou por Fachada (PCAF). 

 

Un dos aspectos que máis deteriora a imaxe urbana e a calidade ambiental do espazo 

urbano do Conxunto Histórico de Monforte de Lemos, xunto co estado da edificación, é a 

proliferación de diverso cableado e elementos puntuais de conexión. 
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De feito, calquera mirada atenta á arquitectura acaba sendo atraída polos moitos cables 

(algúns de importante grosor) que adoitan discorrer pola liña de 1ª altura de fachada, 

acompañados por variopintas caixas de diversos tamaños, formas e materiais,con 

localizacións particularmente desordenadas. A iso ten que engadirse os cruzamentos 

aéreos do espazo urbano que xorden cando se producen descontinuidades nas liñas de 

fachadas ou interrupcións das rúas. 

 

Estamos diante dun síntoma do descontrol dos procesos de implantación destas 

infraestruturas que veñen primando a economía e comodidade da xestión dos operadores 

sen considerar os negativos impactos no medio urbano e no patrimonio. 

 

Estes problemas reconduciríanse, en parte, mediante a aplicación das dúas propostas 

anteriores, pero necesitan, ademais, dun específico Plan de Eliminación do Cableado 

Existente, podendo destacarse nel os seguintes criterios e consideracións: 

 

- Todos estes elementos poden (e deberán) ir subterráneos e/ou fóra das fachadas). 

 

- Pola súa parte, as redes eléctrica, telefónica e de cable en xeral, haberán de acometer 

desde o subsolo ata o interior da entrada dos edificios, distribuíndose posteriormente 

polo seu interior. 

 

- Todas estas infraestruturas deberán ir dentro de canalizacións subterráneas,  como xa 

sucede frecuentemente na práctica urbanizadora, aínda que provoca certa oposición das 

empresas de servizos, pola innegable maior facilidade da súa explotación cos tendidos 

exteriores. 

 

- Pola súa parte, aos cableados da iluminación pública  tamén é de aplicación o 

antedito, se ben cunha diferencia substancial como é a súa incidencia exclusivamente 

exterior. Por iso, o cableado de chegada a cada luminaria  haberá de ir por fóra das 

fachadas. 

 

- Cómpre introducir a utilización de medias cañas, á maneira das utilizadas 

tradicionalmente como protección dos treitos inferiores das baixantes verticais de 

edificios. 

 

- Pola súa parte, os treitos aéreos, resolveranse mediante convencionais cruces debaixo 

das calzadas. 
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En resumo, o Plan de Eliminación de Cableado, haberá de incidir nestes aspectos, 

participando na Normalización de Elementos Infraestruturais e coordinado pola 

Comisión de Infraestruturas Básicas. 

 

O custo de execución do Plan será previsiblemente elevado, podendo diminuírse se se 

aproveitan determinadas accións de reurbanización (xeral ou específica dos servizos 

implicados). 
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5.7.2. Infraestruturas hidráulicas 

 

Non presentándo un problema a cobertura do servizo, o que se contempla é a paulatina 

substitución das antigas conducións, acompañando este proceso co resto de intervencións 

no espazo público, tal e como ven acontecendo nos últimos anos. 

 

O Plan Hidrolóxico Miño-Sil detecta como principal problema na cidade de Monforte de 

Lemos en canto á rede de saneamento o estado da actual estación depuradora de Piñeira, 

fóra do ámbito do Plan Especial. 

 

Dadas as características do plan especial de protección do conxunto histórico declarado, a 

ordenación urbanística incide minimamente no incremento da superficie construída 

existente e, aínda en menor medida, no incremento do parque de vivenda existente servido 

na actualidade polas infraestruturas existentes. 

 

A superficie construída dotacional existente elévase a 55.600 m2. A superficie construída 

existente das edificacións non destinadas a equipamentos acada no ámbito do Plan 

Especial os 340.400 m2. Por tanto a superficie construída total existente ascende a 396.000 

m2. 

 

Os complementos volumétricos da edificación permitidos polo Plan Especial que poden 

incidir no incremento do parque residencial acadan un total de 14.900 m2 construídos. 

Pola súa parte, a edificación de nova planta permitida ascende a 28.000 m2 construídos. 

En total, a ampliación da superficie construída con posible incidencia no incremento do 

parque residencial non superará os 42.900 m2, cunha capacidade teórica estimada para 

600 habitantes equivalentes. 

 

Así, a demanda xerada pola poboación equivalente que representa o desenvolvemento das 

determinacións do Plan Especial é inferior ao 3,6% da poboación servida na actualidade 

pola ETAAP de Ribasaltas. 

 

Pola súa parte o caudal de augas residuais xerado polo desenvolvemento do Plan Especial 

corresponde a unha poboación inferior ao 3,5% da atendida na actualidade pola EDAR de 

Piñeira. 

 

Conclúese así que a incidencia nos sistemas de infraestruturas hidráulicas existentes 

producida polas determinacións do Plan Especial é mínima, e non está vencellado ao 

desenvolvemento de ningunha actuación de urbanización, nin ao crecemento urbanístico da 

cidade, senón que obedece á recuperación urbana do ámbito de interese patrimonial do 

centro urbano, que pretende recuperar a súa atractividade para a residencia da poboación. 
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5.7.3. Outras Infraestruturas 

 

Como se diagnosticou na Información Urbanística a proposta de reordenación das restantes 

infraestruturas diríxese particularmente a abordar a aconsellable coordinación entre as 

distintas redes de servizo, tendendo a unificar as canalizacións subterráneas e os 

elementos de acometida, que mesmo poden ser compartidos por distintas infraestruturas. 

 

Electricidade. 

 

A rede de media tensión así como os centros de transformación existentes, considéranse 

axeitados para o subministro do ámbito, unha vez realizadas as actuacións de renovación e 

integración ambiental que sexan do caso. 

 

A rede de baixa tensión que discorre hoxe polas fachadas dos edificios é a que presenta 

problemas de integración ambiental. O Plan contempla o seu soterramento, así como a 

progresiva substitución das actuais caixas de acometida por arquetas comúns que permitan 

albergar varias infraestruturas, entre elas a de baixa tensión. 

 

Infraestruturas de telecomunicacións. 

 

Tenderase ao soterramento de todas as infraestruturas de telecomunicacións (actualmente 

a de telefonía é a maioritaria) por condutos de instalacións conxuntos que permitan acceder 

a todos os operadores do mercado. 

 

O soterramento da rede telefónica, deberá ser estendida a todo o ámbito do Plan Especial, 

permitindo ademais o futuro acceso doutros servizos de telecomunicacións por cable. De 

igual modo proponse homoxeneizar as arquetas, reducindo o seu número, como 

consecuencia da coordinación das distintas infraestruturas. 

 

Rede de gas. 

 

A tendencia xeneralizada do uso do gas canalizado levará aparellada a necesaria 

adecuación dos edificios, evitando que as acometidas se produzan exteriormente polas 

fachadas e poidan alterar as características arquitectónicas que se pretenden preservar e 

valorar a través do catálogo da normativa do Plan Especial.  
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Rede de iluminación. 

 

O obxectivo marcado polo Plan Especial fundaméntase no aumento da calidade ambiental 

urbana, a diminución dos consumos e a mellora do mantemento. 

 

A rede de iluminación someterase a unha labor de mellora, reciclando os farois e 

luminarias, e procedendo á substitución daqueles materiais obsoletos. 

 

O mesmo que para as restantes infraestruturas, terá que procederse a soterrar 

paulatinamente todo o cableado existente na maior parte das rúas, coa excepción xa 

comentada do cableado de luminarias públicas adosadas ás fachadas. 

 

Por último, a mellora dos centros de mando haberá de permitir a posibilidade de reducir a 

iluminación a determinadas horas para diminuír o consumo eléctrico, colocando redutores 

de potencia ou modificando os equipos. 
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