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O patrimonio cultural é a principal testemuña da contribución histórica dun pobo á 
civilización universal e da súa capacidade creativa contemporánea.

A actual lei do patrimonio cultural de Galicia: a Lei 8/95 do 30 de outubro de 1995, ten 
como finalidade esencial protexer, conservar e difundir un legado, que o tempo irá 
acrecentando, para transmitilo ás xeracións vindeiras.



O patrimonio cultural de Galicia  é o constituído por tódolos bens materiais e 
inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, deban ser considerados 
como de interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura 
galega a través do tempo.

Integran o patrimonio cultural de Galicia os bens mobles, inmobles e 
inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, 
arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén forma parte deste o 
patrimonio documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares 
etnográficos, os xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios 
naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou 
antropolóxico. 



O Patrimonio Cultural é a memoria do 
pasado, a que nos di porqué somos o que 
somos e nos confire a nosa identidade.

“Só se pode construír  o 
futuro sobre a memoria 
do pasado”. 

Umberto Eco.



O patrimonio cultural inmoble / patrimonio edificado
O integran:

Bens inmobles con valores arquitectónicos
históricos
artísticos

arqueolóxicos Relacionado co valor histórico cando hai restos arqueolóxicos ou é posible a 
aplicación da metodoloxía arqueolóxica  para o estudio do ben

etnográficos Edificios e construcións relacionados coa forma de vida tradicional

científicos Edificios ou construcións relacionados co avance das ciencias

técnicos Patrimonio industrial, avances construtivos,…

Os conxuntos urbanos, os lugares de interese etnográfico , cando son construídos, e os xardíns e parques 
que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico. 

Os bens inmobles declarados clasifícanse como: Monumentos
Conxuntos históricos
Xardíns históricos
Sitio ou territorio histórico
Zona arqueolóxica
Lugar de interese etnográfico
Zona paleontolóxica

En todas elas, a declaración do ben de interese cultural afectará tanto ao solo como ao subsolo



O patrimonio 
edificado



¿Que é o Patrimonio Edificado?

 Forma parte do patrimonio cultural.

 Comprende a creación arquitectónica ou a construción illada así coma o sitio urbano e o rural que 
nos ofrezan o testemuño dunha civilización particular, dunha fase do desenvolvemento, evolución ou 
progreso da cultura dunha colectividade, dun fenómeno, evolución ou período artístico, ou dun suceso 
histórico concreto.

 Refírese non só ás grandes creacións senón tamén, e igualmente, ás obras humildes que co tempo 
teñen adquirido un significado cultural.

 Considera sempre ós bens que o integran como bens vinculados ó seu emprazamento orixinal . 
Entendendo que a relación estreita que se establece, mesmo desde a súa creación, entre o lugar, a obra 
construída e o seu contorno, constitúe una parte inseparable dos bens , e caracteriza, os valores 
culturais dos elementos protexidos.

 Ten en conta tamén ós elementos illados e os conxuntos de construcións , urbanos ou rurais, cunha 
formulación arquitectónica tal que determina a unidade e a integración coa paisaxe, mesmo 
caracterizándoa e singularizándoa, e constituíndo un valor cultural desde o punto de vista da historia, a 
etnografía ou a ciencia. 



O patrimonio edificado
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Desde unha humilde capela rural ata a un complexo e monumental conxunto catedralicio.

O patrimonio edificado



Arquitectura relixiosa

O patrimonio edificado



O patrimonio edificado
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Arquitectura civil

Os pazos

As casas rectorais

As casa históricas 

O patrimonio edificado



Arquitectura civil: a arquitectura culta.

O carácter dunha cidade

Os estilos arquitectónicos

Unha forma de construir

A utilización dos materiais

Unha forma de vida

A resposta social: o capital indiano

O patrimonio edificado



Arquitectura civil: edificios públicos

O patrimonio edificado



Arquitectura moderna e contemporánea

1930

1957 1960

1965 1960



Arquitectura civil: 
a forma de construción popular
Uns materiais, unha tradición, unha forma de construír.

A adaptación da arquitectura á topografía, o territorio.

A resposta ó clima, á natureza. 

Unha paisaxe antropizada.

O patrimonio edificado / etnográfico



A súa conservación como 
testemuño dun pasado 
industrial, dun momento 
histórico determinado, desde 
un punto de vista global, é dicir 
o dun edificio que alberga unha 
actividade produtiva industrial, 
a propia actividade, e o 
contorno e circunstancias 
sociais no que se atopa co que 
se relaciona, é un tema do que 
cada vez máis a xestión do 
patrimonio é consciente 

Patrimonio industrial

O patrimonio edificado



Patrimonio industrial

O patrimonio edificado
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Patrimonio
Industrial



Conxuntos históricos

O patrimonio 
edificado



 Conxuntos históricos

Conxunto histórico: Agrupación de bens inmobles que 
forman unha unidade de asentamento, contínua ou 
dispersa, condicionada por unha estructura física 
representada pola evolución dunha comunidade humana, 
por ser testemuño da súa cultura ou constituir un valor de 
uso e gozo para a colectividade, aínda que 
individualmente non teñan unha especial relevancia.

Conxunto histórico: Agrupación de bens inmobles que 
forman unha unidade de asentamento, contínua ou 
dispersa, condicionada por unha estructura física 
representada pola evolución dunha comunidade humana, 
por ser testemuño da súa cultura ou constituir un valor de 
uso e gozo para a colectividade, aínda que 
individualmente non teñan unha especial relevancia.
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Conxuntos 
históricos

O patrimonio edificado



Sitios históricos
Lugar ou paraxe natural vinculado a acontecementos ou recordos do pasado, creacións 
humanas ou da natureza, e a obras do home que posúan valores históricos ou técnicos.

O patrimonio edificadoO patrimonio edificado



San Simón: un sitio histórico



Xardíns e Parques históricos

Xardín histórico, o espacio delimitado, producto da ordenación polo home de elementos naturais, ás 
veces complementado con estructuras de fábrica, e estimado en función da súa orixe ou pasado 
histórico ou dos seus valores estéticos, sensoriais ou botánicos.

O patrimonio edificado



Lugares de interese etnográfico

Lugar de interese etnográfico, aquela paraxe natural, conxunto de construcións ou instalacións 
vinculadas a formas de vida, cultura e actividades tradicionais do pobo galego.

O patrimonio edificado
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A Enxeñería histórica:  As construcións das obras públicas.



A construción do camiño, os 
elementos para a súa 
configuración, a funcionalidade.

O valor histórico.
As relacións sociais, o comercio, a 
comunicación, a transmisión cultural.
Os avances tecnolóxicos, técnicos e 
científicos: os materiais, as técnicas 
construtivas.

O significado do camiño, o valor 
cultural da propia senda. O Camiño 
de Santiago.

O patrimonio dos camiños



O patrimonio dos camiños



O patrimonio 
arqueolóxico



O patrimonio arqueolóxico

Integran o patrimonio arqueolóxico de Galicia  os bens mobles e inmobles de carácter histórico, 
susceptibles de seren estudados con método arqueolóxico, fosen ou non extraídos, e tanto se se atopan na 
superficie coma no subsolo ou nas augas. Forman parte así mesmo deste patrimonio os elementos 
xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, as súas orixes, os seus antecedentes e o 
desenvolvemento sobre o medio.

Tódolos obxectos e restos materiais de interese arqueolóxico descubertos como consecuencia de 
escavacións arqueolóxicas ou calquera outro traballo sistemático, remoción de terras, obras de calquera 
índole, ou de xeito casual terán a consideración de dominio público.

A Consellaría de Cultura deberá ordenar a execución de intervencións arqueolóxicas en calquera terreo 
público ou privado onde se constate ou presuma a existencia dun xacemento ou restos arqueolóxicos. Para 
os efectos da correspondente indemnización rexerá o disposto na lexislación vixente sobre expropiación 
forzosa.

Como medida precautoria, a Consellaría de Cultura deberá ordenar o control arqueolóxico, entendido como a 
supervisión por un arqueólogo dun proceso de obras que afecten ou poidan afectar un espazo onde se 
presuma a existencia de restos arqueolóxicos. De ser así a Administración competente determinará se 
procede paralizar as obras ou remocións de terras e ordenar algún tipo de intervención arqueolóxica.

Lei 8/95 LPCG, artigos 55 e 56. Título III: Do patrimonio arqueolóxico.



O patrimonio arqueolóxico

A necesidade de controlar as obras públicas e privadas.



O patrimonio 
arqueolóxico











O patrimonio arqueolóxico





O patrimonio 
etnográfico

Integran o patrimonio etnográfico de Galicia os 
lugares e os bens mobles e inmobles, así 
como as actividades e os coñecementos que 
constitúan formas relevantes ou expresións da 
cultura e modos de vida tradicionais e propios 
do pobo galego nos seus aspectos materiais e 
inmateriais.

Teñen valor etnográfico e gozarán de 
protección aqueles coñecementos, 
actividades, prácticas, saberes e calquera 
outra expresión que proceda de modelos, 
técnicas, funcións e crenzas propias da vida 
tradicional galega.  



Residir e traballar - vivir / a casa



Almacenar - gardar - secar





A relixión – as crenzas populares – costumes - lendas  



A transformación dos produtos naturais: muíños, batáns, …



A transformación dos produtos naturais: muíños, batáns, curtidurías, …



O proceso artesanal pre-industrial



A actividade comercial. As feiras e os mercados



A obtención de alimentos: pesqueiras, gamboas, foxos de lobos, …



A conservación dos alimentos: salgadura, sequeiros, …



Os conxuntos edificados. A construción do territorio. Unha paisaxe antropizada







A construción do territorio. Unha paisaxe antropizada. A coherencia na utilización dos materiais. A integración.



O patrimonio cultural

CatalogadosB.I.C.

Inventariados

Bens de interés relevante para la permanencia de la cultura gallega. Mobles, inmobles e inmateriais.

1. Bens declarados de interese 
cultural: os máis sobranceiros.

2. Catálogo do patrimonio 
cultural de Galicia: aqueles con 
especial singularidade.

3. Inventario xeral do patrimonio 
cultural de Galicia

4. Catálogos de bens inmobles 
dos documentos de ordenación 
e planeamento urbanístico de 
solo

1

2

3

4



O patrimonio inmoble
Os inventarios e os catálogos do patrimonio. 

De ferramentas de traballo e investigación a instrumentos de protección.
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San Estevo de Atán, Pantón.

Definiranse as relacións do ben inmoble coa área territorial á que pertence, así 
como a protección dos accidentes xeográficos e elementos naturais que 
conforman o seu contorno, que se delimitará en atención á súa adecuada 
protección, contemplación e estudio.

A delimitación 
do contorno de 
protección dun 
B.I.C.

Os bens 
inmobles son 
inseparables do 
seu contorno.



O patrimonio arquitectónico

A protección no planeamento municipal, a delimitación dun contorno de 
protección cunha clasificación e ordenanza do solo específica.

San Vicente de Pombeiro, Pantón (Lugo).



O patrimonio inmoble
A protección no planeamento municipal, a delimitación dun contorno de 
protección, cunha calificación e ordenanza do solo específica de protección 
do patrimonio.

Ordenanza reguladora do solo non 
urbanizable de protección do patrimonio. 

NN.CC.SS. Provinciais, artigo nº 30. 

Áreas de protección: Franxa cunha 
profundidade medida desde o elemento 
ou vestixio máis externo do ben que se 
protexe de: 

50 m. elementos etnográficos.

100 m.  Arquitectura relixiosa, civil e   
militar.

200 m. restos arqueolóxicos. 



O patrimonio inmoble
¿A que obriga a protección?

 Os propietarios están obrigados a conservar, coidar e protexe-los bens da súa propiedade 
que formen parte do patrimonio cultural.

 Os poderes públicos garantizarán a protección, a conservación e o enriquecemento do 
patrimonio cultural.

 Libre acceso, regulado, para investigadores ós bens declarados B.I.C. ou catalogados.
 Fácil visita polo público en xeral e cando menos gratuíta durante catro días ó mes, en días e 

horario prefixado, ós bens declarados.
 Dereito de tanteo e retracto da Administración no caso de venda ou alleamento de bens 

declarados ou catalogados.
 O incumprimento das obrigas de protección e conservación será causa de interese social 

para a expropiación forzosa dos bens declarados e catalogados.
 A Consellería de Cultura ten que ser informada de cantos plans, programas ou proxectos 

públicos ou privados que, pola súa incidencia sobre o territorio, poidan implicar risco de 
destrucción ou deterioro do patrimonio cultural.

 Na tramitación de tódalas avalicións de impacto ou efecto ambiental incluirase un informe da 
Consellería de Cultura.

 Informe que tamén cómpre solicitar na tramitación de tódalas figuras relativas ó 
planeamento urbanístico.



Réxime de protección.

Os bens inmobles declarados B.I.C. 

 Gozarán da máxima protección e tutela.
 A súa utilización quedará subordinada a que non se poña en perigo os valores que aconsellan a 

súa conservación. Calquera cambio de uso debe ser autorizado pola Consellería de Cultura.
 Os inmobles son inseparables do seu emprazamento. Só por causa de forza maior ou de interese 

social, e con carácter excepcional, poderase autorizar o desprazamento dun ben de interese 
cultural. É preceptivo o informe de dúas institucións consultivas.

 Calquera intervención que afecte a un inmoble declarado ben de interese cultural deberá ser 
autorizada pola Consellería de Cultura. Agás nos C.H. con plano especial aprobado e vixente.

 Os proxectos de intervención axustarán o seu contido ó regulado na Lei en canto a súa 
documentación e ós criterios de intervención.

 Os expedientes de ruína deben ser comunicados á Consellería de Cultura, a demolición debe 
contar coa autorización da Consellería. As demolicións limitaranse as extrictamente necesarias.

 As intervencións no contorno dos monumentos deberán contar coa autorización da Consellería de 
Cultura. 

 Nos conxuntos históricos é obrigatorio a redacción dun Plano Especial.
 Nos sitios históricos, zonas arqueolóxicas, xardíns e zonas paleontolóxicas e os lugares de 

interese Etnográfico ordearanse mediante planos especiais de protección ou outros instrumentos 
de planeamento que cumpran as esixencias da Lei. 

O patrimonio inmoble



Réxime de protección.

Os bens inmobles catalogados 

 Gozarán da protección prevista na Ley e que se establecerá por medio da regulación do réxime 
de protección que establecerá o propio catálogo.

 A dito réxime axustarase a planificación territorial ou urbanística.
 Calquera intervención nun ben inmoble catalogado e no seu contorno precisará a autorización 

previa da Consellería de Cultura. Agás no caso dos contornos dos inmobles incluídos nos 
conxuntos históricos con plano especial aprobado e vixente.

 A Consellería poderá suspender cautelarmente calquera obra ou intervención non autorizada.

Os bens inmobles inventariados

 Gozarán dunha protección baseada en evita-la súa desaparación.
 Están baixo a responsabilidade dos concellos e da Consellería de Cultura.
 A Consellería de Cultura deberá autorizar calquera intervención que os afecte.  

O patrimonio inmoble



Actualmente para a autorización das actuacións sobre os bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia a 
estrutura interna da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural desenvolve o seguinte esquema:

SXCRBBCC Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais

SAM Servizo de Museos

CACS Comité Asesor Camiño de Santiagop

CMXI Comisión Mixta Xunta Igrexa

CTPHG Comisións Territoriais do Patrimonio Histórico Galego

SSTT Servizo técnicos provinciais

SERVIZOS CENTRAIS DEPARTAMENTOS TERRITORIAIS

SXCRBBCC SAM CACS SubCMXI CTPHG SSTT

B.I.C. Inmoble

B.I.C. inmobles
conxunto histórico

B.I.C. espazos públicos
conxunto histórico

B.I.C. moble

Catalogado inmoble

Catalogado moble

Inventariados inmobles

Inventariados mobles

Actuación nos contornos de 
protección
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FÁBRICA DE SALGADURA RESTAURANTE O CALDEIRÓN. PRAIA DE SAN FRANCISCO. LOURO



FÁBRICA DE SALGADURA RESTAURANTE O CALDEIRÓN. PRAIA DE SAN FRANCISCO. LOURO



RESTAURANTE CASA ANIDO. MUROS. SETEMBRO 2013



RESTAURANTE CASA ANIDO. MUROS. SETEMBRO 2013



MUSEO DA PESCA E SALGA PUNTA MOREIRAS. O GROVE



MUSEO DA PESCA E SALGA PUNTA MOREIRAS. O GROVE



SALGADURA MUSEALIZADA



MUSEO CONSERVAS GODAY. A ILLA DE AROUSA



ASTALEIRO DA BANDA DO RÍO, BUEU





PEIRAO E DÁRSENA TRADICIONAL DE CABO DE CRUZ, BOIRO





MUSEO MASSÓ DE BUEU









EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS
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