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I. PUNTOS DE PARTIDA PARA O PROXECTO (E PLAN) DIRECTOR DA 
RESTAURACIÓN E/OU REHABILITACIÓN DO CONXUNTO DA CASA 
GRANDE DE CIMADEVILA (TRASALBA), A ELABORACIÓN DO 
INFORME-MEMORIA E A DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA A 
DECLARACIÓN DE MONUMENTO (BIC) 

Dende 2015, falábase de levar adiante un traballo integral e interdisciplinar sobre o 

conxunto conformado pola Casa Grande de Cimadevila e a súa contorna ambiental. 

Son eses uns traballos que sirven á súa vez para a restauración e conservación 

(nalgúns casos rehabilitación) de todo o conxunto como parte do legado económico 

e cultural que é memoria material e inmaterial (Ben de Interese Cultural) de D. 

Ramón Otero Pedrayo. É dicir, son traballos destinados a organizar a restauración e 

rehabilitación do patrimonio material-ambiental que fai unha unidade indisociable co 

conxunto de edificios que conforman a Casa grande que, á súa vez, estrutura e 

ordena A TODO O LEGADO, xa que se trata dun legado tanto material como 

inmaterial ou espiritual como así gustaba chamar a xeración NOS. Estes traballos 

servirán tamén para argumentar e facer valer os valores materiais e espirituais de 

cara ao relanzamento do expediente de incoación para a declaración de BIC do 

conxunto conformado pola Casa grande de Cimadevila, actualmente paralizado- 

aínda que está incoado pola Administración Central dende principios dos anos 

oitenta- a causa dos cambios administrativos derivados do nacemento do Estado 

das Autonomías, ocorrido despois desa incoación. Nos documentos que forma parte 

dos fondos do Arquivo Xeral da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o 

ficheiro 7-15-1 da Comisión Central de Monumentos. “Propuestas de declaración de 

monumentos. Expedientes. De las provincias de Asturias, Murcia, Navarra y 

Ourense. Contiene 60 expedientes” para as datas 1978, 1980- 1982, figurando o 

expediente: 

32. Trasalba (Ourense): Pazo-museo Otero Pedrayo 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/inventa

rio/inventario_archivo_general.pdf 
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Ficha do Ben na Base de datos de Bens Inmobles, do Ministerio de Cultura e Deporte 

 

 
BOE Núm 126 27-05-1982 
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BOE Núm 179 28-07-1982 

 

Este obxectivo é desexado tanto pola Fundación Otero Pedrayo como pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

A categoría e situación Patrimonial-Cultural actual do conxunto é, ademais de 

incoado pola administración central, de catalogado (ficha nº 114 do PXOUM) polas 

normas urbanísticas vixentes, coa categoría de protección: Inventariado.  Ambas 

cuestións, incoación e catalogación, coas súas esixencias de conservación e 

protección foron sempre tidas en conta nos diferentes proxectos de obras de 

restauración/rehabilitación levadas a cabo nas décadas de 1980, 1990, 2000 e 

seguintes. 

Na actualidade en base a caracterización levada a cabo no desenrolo do traballo é 

tido en conta as distintas categorías de Bens Materiais e Inmateriais da Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia, enténdese como outra posibilidade de orientar a 

futura declaración de BIC na categoría de Territorio Histórico, non obstante a 

converxencia das características das distintas categorías de ámbito territorial que 

converxen ca de Territorio Histórico enriquecen a hora de describir os valores que 

coinciden coa esta categoría, e faise ineludible converxer cos que singularizan as 

outras. Por iso na descripción dos valores descritos para a valoración de Ben de 
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Interés Cultural xurden ineludiblemente. 

Artigo 8. Clasificación dos bens do patrimonio cultural de Galicia  

1. Os bens do patrimonio cultural de Galicia, aos que fai referencia o artigo 1.2, 

poderán ser declarados de interese cultural ou catalogados.  

2. Terán a consideración de bens de interese cultural aqueles bens e 

manifestacións inmateriais que, polo seu carácter máis sobranceiro no ámbito 

da Comunidade Autónoma, sexan declarados como tales por ministerio da lei 

ou mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da 

consellaría competente en materia de patrimonio cultural, de acordo co 

procedemento establecido nesta lei.  

Os bens de interese cultural poden ser inmobles, mobles ou inmateriais. 

Artigo 10. Categorías de bens inmobles declarados de interese cultural ou catalogados 

Os bens inmobles declarados de: 

c) Sitio histórico: o lugar vinculado a episodios relevantes do pasado, a 

tradicións populares ou a creacións culturais singulares de interese 
histórico, paleontolóxico, sempre que estea relacionado coa historia 
humana, etnolóxico, antropolóxico ou científico e técnico.  

i) Territorio histórico: o ámbito no que a ocupación e as actividades das 
comunidades ao longo da súa evolución histórica caracterizan un 
ámbito xeográfico relevante polo seu interese histórico, arquitectónico, 

arqueolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial ou científico e técnico. 

h) Paisaxe cultural: o lugar identificable por un conxunto de cualidades 
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culturais materiais e inmateriais singulares, obras combinadas da natureza e 

o ser humano, que é o resultado do proceso da interacción e interpretación que 

unha comunidade fai do medionatural que o sustenta e que constitúe o soporte 

material da súa identidade. 

 

 
Podendo ser algunha das tres categorías sinaladas enriba, toca agora a redación 
conxunta entre a Administración Autonómica, a Fundación Otero Pedrayo e o equipo 
redactor, a concreción da categoría de Ben de Interese Cultural que mellor colla o 
sentir da realidade histórica e cultural do conxunto conformando como Casa Grande 
de Cimadevila sobre unha unidade paisaxística singular como é Bocarribeira entre 
os Chans de Amoeiro, a ribeira do Barbantiño ao oeste e o Miño polo sur. A primeira 
referencia foi a de sitio histórico, pero despois dunha letura sosega e profunda das 
outras dúas categorías, vese que están incluídos tamén conceptos correspondentes 
a definición de territorio histórico. En calquera caso calquera das categorías 
coincidiría nas singularidades que a lei define para cada unha deles. Este equipo 
redactor partiría inicialmente da proposta como Territorio histórico a sabendas que 
algunhas características das outras categorías estarán ímplicitas. 
 

A normativa da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia amplía os grados de 

caracterización e protección entorno O BIC delimitado, que soporta e estrutura 

espacialmente o territorio e/ou como as características do territorio formalizaron 

espacialmente ao BIC (Sitio histórico-Territorio histórico). O traballo recomenda a 

interpretación territorial e espacial de aquelas estruturas que soportan ao BIC delimitado, 

feito que a Lei denomina como  Contorna e Zonas de amortecemento.  

A primeira é obrigado pola consustancionalidade do Ben e a segunda é discrecional. 

Tanto a primeira como a segunda poderían ser susceptibles para o seu ordenamento e 

conservación-protección da realización dun Plan Especial de conservación ou 

protección. Na actualidade a catalogación feita polo PXOUM e a determinación das 

súas zonas de protección, conteñen unha serie de pautas gráficas e urbanísticas que 
están nunha liña de conservación de tódolos valores territoriais e culturais que 

teñen este ámbito, non obstante como directrices deberían revisarse a terminoloxía que 
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a lei require a un BIC.  

Este traballo, en consecuencia a todas estas reflexións e valores derivados, está na liña 

de definición como BIC dos predios importantes de D. Ramón Otero Pedrayo, é dicir a 

Casa Grande de Cimadevila, o xardín, a horta, o viñedo, a seara e o souto (dividido en 

dous pola estrada de comezos do S. XX). Como contorna de protección e conservación 

desta unidade estaría o lugar de Cimadevila, Fondo de Vila, Penouzas, O Outeiro, 

Albeiros, Bergueira ...que na actualidade urbanística esta aceptablemente no PXOU de 

Amoeiro. 

Como verán vostedes calquera destes categorías patrimoniais encaixaría perfectamente 

para significar a casa Grande de Cimadevila. Non obstante escoller a categoría de 

Monumento sería pertinente pois é a que tipificouse para Casa Grande de Cimadevila na 

incoación de 1982 ante a Administración Central, segundo era a costume de nomear ou 

categorizar culturalmente e patrimonialmente de forma xenérica, case globalmente, pola 

Xeración Nos e as Comisións de Monumentos Provinciais a esta categoría un inmoble 

como este de interese cultural. De unhas maneiras ou outras que se escollera, cada 

unha servirían para definir as características e valores que concorren neste inmoble, 

como poderemos apreciar no desenrolo do Plan Director e logo PROXECTO 

DIRECTOR. 

Todos os valores que definen estas categorías, na totalidade, atinxen ao conxunto do 

inmoble a delimitar como BIC, e logo conservar-restaurar. Todo elo tense en conta, 

todos eses valores para a caracterización dos propios de Cimadevila. Non se nos 

escapa o aspecto de exemplaridade que concorre neste expediente e que nos toca a 

todos, dende a propia Editorial Galaxia, Fundación Penzol, a Fundación Otero Pedrayo e 

as Administracións tamén locais e culturais que concorren no Padroado, pero en 

especial a Administración mentora deste Plan Director, a Secretaría Xeral de Cultura, 

poñer en valor e facilitar o futuro administrativo deste Identitario  BIC. 

Ao converxer estes valores na paisaxe íntima e literaria que foi de Don Ramón Otero 

Pedrayo reavivarase a propia obra, a vida e sociedade cultural súa e a interpretación 

critica e espacial especial do legado inmoble, contorna e zona de amortecemento 

inseparables do concepto ou idea de BIC pero sobre todo da idea xeográfica, tan 

celebrada por D.Ramón, de Bocarribeira. 
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Ca ollada ao són toponímico da obra poética e de prosa de Don Ramón conquistarase 

ou capturase o valor cultural e patrimonial, “monumental” da paisaxe íntima e literaria é 

dicir a de esta “Paisaxe Identitaria”, é mais neste caso a Paisaxe antropizada de 

“bocarribeira”, neste  caso articulada ou arquiteturizada pola casa Grande de 

Cimadevila. 

Unha vez feita a delimitación que convén desta unidade “monumental” cos criterios da  

propia lei do Patrimonio Cultural Galego os estudios previos, (Plan director), como xa 

dixemos antes, o traballo establece a contorna de protección e a zona de 

amortecemento da delimitación e da contorna. Isto ven a conta pois as características 

que concorren neste BIC é mais que seguro que é pertinente.  

Avalían estas sospeitas previas o feito que se ven manifestando, dende mais enriba, ao 

falarse da paisaxe íntima e literaria que concorre material e inmaterialmente na paisaxe 

de Bocarribeira antropizada e articulada a traveso e dende a Casa Grande de 

Cimadevila, a obra literaria e sobre todo poética de Don Ramón Otero Pedrayo como 

Bocarribeira (Galaxia, 2005); dramática como A Lagarada (Nós volume XIX, 1928); 

científica como Paisaxe e Cultura (Galaxia, 1955 e 2009); guías como A Guía de Galicia 

(Madrid 1926, Santiago 1945, Vigo 1954 1965 Galaxia….). 

Augusto Casas nun articulo de La Noche lembra de Don Ramón que dí…”nos dice que 

la casona solariega está construida con una arquitectura conforme con esta concepción 

de la vida: Una antigua, bella y misteriosa casa solo puede sentirse y apreciarse e en 

consonancia con el paisaje , Así es el pazo de Trasalva donde vive y escribe Ramón 

Otero Pedrayo” 

Anxo Angueira no limiar de Bocarribeira nos dí…”Escolleu de primeiras Otero a verba- 

cifra do seu universo poético, da súa xeografía. Bocarribeira é xeografía, é terra no 

tempo, paisaxe. Podemos achegarnos á súa definición por varias páxinas da 

Xeografía(1962) oteriana” en definitiva: 

 

“Bocarribeira: herdade, souto, 

laxe, sol mañanceiro, parras de 

caiño, eira soante , leda muiñaxe, 
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feiras raiosas, gosto do camiño… 

Moza souril de avó na serra albeira 

e  noivo garanduxo na ribeira” 

  

/Bocarribeira(Galaxia,2005) 

Ou tamén, en definitiva: 

 

…“Chegamos nesta procura de lei nas formas ó concepto de Bocarribeira , un dos 

aspectos e composicións de paisaxe máis nosos pola graza e leda potencia de 

expresión, pola fartura e acompasamento das formas e os procesos en éxtases raiosas , 

vistosas, por seren a zona de contacto onde nin remata a montaña en facies duras, nin 

morre melancolicamente a ribeira, pois entreambas se conxugan na graza de síntese de 

bocarribeira. Fai falla unha terra de moita e longa historia cósmica para podérense 

desenrolar nela estas formas de amorosa humanización. Nas cordilleiras cantábricas 

non hai bocarribeiras”. ( Paisaxe e Cultura,Galaxia 2009) 

 

As peculiaridades e autenticidades que converxen na simbiose homes e mulleres,  

paisaxe, arquitectura, xardinería, procesos agrícolas, sociais, culturais, institucionais… 

están hoxe documentados e contidos en un gran documento construido en unha paisaxe 

xeolóxica e antrópica singular e identitaria que obriga a conservase, recrearse incluso, 

pero tamén restaurarse. Pero, ¿como levalo a cabo? 

 

A lei do Patrimonio Cultural Galego entra con rigor e claridade a orientalo. O desenrolo 

dos criterios evolucionados dende o século XIX a partires da dualidade da conservación 

estrita de Ruskin e da restauración en estilo, estilística de Violet L´ Duc, os criterios 

souberon encontrarse nun modo de síntese de “bocarribeira”, diríamos nunha forma de 

amorosa conciliación.  

Por tal motivo o Proxecto Director inclúe un informe: 
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 Trasalba no concepto Oteriano da paisaxe de Galicia:  

- A lei do río Miño, máis abaixo o solemne Miño central. 

- O achegamento ao val do Barbantiño. 

- O concello de Amoeiro. 

- A parroquia de San Pedro de Trasalba e o conxunto da Casa Grande de 

Cimadevila. 

- A percepción dun Territorio Histórico, como Ben de Interese Cultural. 

 

 

Por todos estes aspectos a lei do Patrimonio Cultural Galego ademáis de todo o descrito 

anteriormente determina unha serie de informes mínimos que establecen os criterios 

para garantir a conservación e restauración dos bens (Artículo 44. Criterios de 

intervención nos bens) que como ideas preproyectuais están orientando este traballo. 
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- Respecto polas súas características esenciais e polos aspectos 

construtivos, formais, volumétricos, espaciais e funcionais que os 

definen.  Procurarase  sempre a aplicación do criterio de mínima 

intervención nos bens artísticos. 

- Conservación das contribucións de todas as épocas existentes no 

ben. Excepcionalmente poderá ser autorizada a  eliminación dalgunha 

contribución  de épocas pasadas no caso de que supoña unha 

degradación  comprobada  do ben e de que a dita eliminación sexa 

necesaria para permitir a súa adecuada conservación e a súa mellor 

interpretación histórica e cultural. As partes eliminadas quedarán 

debidamente documentadas. 

- Preferencia pola utilización de técnicas e materiais tradicionais. 

- Compatibilidade dos materiais, produtos  e  técnicas  empregados  na 

intervención cos propios do ben e os seus val ores culturais e pátinas 

históricas. 

- Discernimento da adición de materiais e técnicas empregados, evitando as 

adicións miméticas que falseen a súa autenticidade histórica. 

- Reversibilidade das accións de forma que poida recuperarse o estado previo 

á intervención. Este criterio será prioritario ao deseñar  actuacións  de  

conservación e restauración. 

- Compatibilidade do seu uso coa conservación dos valores que motivaron a 

súa protección. 

- Non se utilizarán ou aplicarán técnicas e materiais agresivos coas 

pátinas de valor cultural e cos materiais orixinais ou incompatibles coa  debida  

conservación dos bens. 

- A reconstrución dun ben destruído por conflitos, catástrofes naturais ou 

causas intencionadas ou fortuítas poderá autorizarse excepcionalmente por 

razóns de interese social, cultural ou educativo. 
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Todos estes criterios que estiveron implicitos durante a vida da Fundación nas obras de 

rehabilitación e adaptación ao funcionamento da Fundación Otero Pedrayo. 

Para a sistematización e realización de todo este traballo, o contrato do Proxecto 

Director contaba cun pliego de Condicións técnicas onde se describían e definían 

unha serie de aspectos básicos a tratar na elaboración do documento, estes son os que 

se relacionan a continuación e que conformaron o eixo vertebrador deste traballo: 

 

1. Análise gráfica, atendendo a descrición do conxunto, da súa topografía e 

ordenamento espacial. 

 

2. Análise Fitolóxica, atendendo á bioloxía das especias vexetais presentes e á 

recuperación, potenciación e conservación. 

 

3. Análise Histórica-Cultural, atendendo á recollida sistematizada da 

documentación e á caracterización dos elementos físicos e intanxibles que 

constitúen testemuño dos valores culturais presentes no conxunto de predios e 

inmobles presentes. 

 

4. Análise Arquitectónica, atendendo a descrición dos espazos construídos e  aos 

axentes do deterioro que poden estar afectando aos distintos espazos 

construídos ou agrarios, especialmente aqueles derivados das circulacións das 

augas, niveis freáticos e planificación dos espazos libres co obxecto de 

conservar, recuperar e poñer en valor e uso os espazos agrícolas ou de goce e 

ocio.. 

 

5. Caracterización dos axentes de deterioro das edificacións e dos distintos 

espazos construídos ou libres existentes, así como unha proposta do seu deseño 

de ordenación, para garantir a súa conservación, recuperación, restauración e/ou 

rehabilitación, xunto cos distintos usos e necesidades funcionais presentes.  
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Ademáis neste pliego de condicións defíníanse como obxeto do traballo a realizar para a 

coordinación dos traballos, a recollida de información, diagnose e propostas. 

 

6. Coordinación e dirección dos distintos traballos, informes e posibles proxectos 

ou propostas interdiciplinares. 

7. Recollida sistemática de información e documentación: Informe histórico-

artístico, Informe Histórico-espacial, informe e situación dos diferentes usos 

históricos e actuais. 

8. Diagnose e elaboración dun xuízo crítico sobre o valor cultural e patrimonial 
e estado de conservación. 

9. Proposta de proxectos xerais de actuación, destinados a eliminación ou 

corrección de humidades e patoloxías das edificacións presentes e á ordenación 

dos espazos libres, agrícolas e de xardín. Desenvolvidos ao nivel de proxecto 

básico. 

10. Coordinación e elaboración das bases documentais e técnicas para o 
expediente de declaración de BIC a desenvolver de oficio pola Dirección Xeral 

de Patrimonio Cultural. 

 

Referentes aos puntos 8 e 9 nomeados anterioremente, a proposta do proxecto director 

os significa, para acometer por unha parte A diagnose da conservación-restauración do 

aspecto e valores medioambientais que soportan ao recinto edificado: muralla e 

conxunto edificado chamado Casa Grande de Cimadevila tanto interiores como 

exteriores; xardín, viña, horta, patio, prado, souto etc., como da contorna e incluso da 

zona de amortecemento (espazos libres, camiños …, mais relacionados ca unidade do 

conxunto de Cimadevila). Tamén deste xeito desenrolar As propostas tanto da 

arquitectura edificada como da arquitectura ambiental e/ou paisaxística do rico 

patrimonio material inmoble e moble así como o patrimonio inmaterial evocado 

claramente polos outros informes encargados pola consellería de Cultura. Establecese 

unha programación para un cuatrienio para a conservación-restauración material e 
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inmaterial do Ben de interés Cultural, Paisaxe Cultural da Casa Grande de 
Cimadevila. 
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INFORMES TÉCNICOS: 

NATUREZA XURÍDICA DOS BENS DA FUNDACIÓN OTERO PEDRAYO 

Sobre a natureza xurídica dos bens que conforman a dotación fundacional da fundación 

elaborado a partir das notas Facilitadas por D. Antón Vidal Andión. 

 

Índice da descrición: 

- Natureza Xurídica  Bens FOP.- 

- Testamento  D.Ramón.- 

- Constitución FOP .- 

- Inventario dos Bens Dotacionais.- 

- CONCLUSIÓN.- 

 

LEVANTAMENTO GRÁFICO: 

Atendendo a descrición do conxunto, da súa topografía e ordenamento espacial 

realizouse un traballo de Definición e ubicación xeométrica das distintas 

edificacións, estruturas e murallas da finca situada na súa estrutura territorial: patio, 

viña, eira, paseos, xardín, horta, prado, carballeira de ámbolos dous lados da 

estrada, etc, así coma da localización das distintas especies de plantas e árbores. 

 

O traballo desenrolado serviu como base para as areas de estudo fito-biolóxico, o 

informe histórico-cultural e o analise arquitectónico. Ademáis permanece como 

valor documental do estado da Casa Grande de Cimadevila, na data de 

elaboración. E como base e ferramenta para posibles estudos e traballos que se 

deriven do Plan Director ou nun futuro. E sobretodo para a delimitación gráfica do 
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conxunto, elaboración da información imprescindible para a proposta de incoación 

de BIC, base para posibles traballos de edición, folletos, memorias,..., en formato 

papel, audiovisual, etc necesarios para o estudo, promoción e difusión do ben. 

 

O traballo desenrolado por Xeometrica Control Metrico, S.L. levouse a cabo 

segundo a análise pericial do campo realizada e establecéronse os lindeiros: 

 

NORTE  Parcela/s do Pazo Trasalba.  

LESTE  Antigo camiño de terra. Estrada. Propiedades particulares en plano superior  

SUR   Camiño(asfaltado/formigón de acceso a fincas e outras parcelas a labor e 

baldío 

OESTE  Parcela/s a labor e baldío en plano inferior. 
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Ilustración 1 Esquema en planta da Casa Grande de Cimadevila e os límites do predio. Xeometrica Control 

Metrico, S.L. 

A TOPOGRAFÍA DE DETALLE. 

A documentación xeométrica realizouse desenvolvendo topografía de detalle, aplicada 

tanto á planimetría como á altimetría do ámbito. Metodoloxía caracterizada pola definición 

absoluta de tódolos elementos de digna representación gráfica a escala 1:200, 1:250 

existentes a data/s da toma/s dos datos de campo. A documentación xeométrica alcanza 

ao ámbito estudado da Casa Grande e o circundado inmediato, baseándose nas 
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necesidades observadas aos efectos dun correcto análise métrico. 

RADIACION. TOMA DE DATOS 

Previa inspección en campo, pola parte do técnico responsable, do ámbito a documentar e 

o análise das necesidades xeométricas do estudo técnico a realizar, desenrolouse unha 

metodoloxía de traballo baseada na densificación de nubes de puntos 3D de precisión a 

cor real. Para elo radiáronse miles de millóns de puntos topográficos XYZ+RGB segundo o 

emprego dun equipo láser escáner 3D industrial, que bota unhas medicións reiteradas 

perfectamente incluídas baixo as tolerancias adecuadas á calidade do traballo presentado 

(e>3mm). 

A radiación de puntos topográficos alcanzou a totalidade do ámbito de interese ao 

proxecto. Así mesmo, a partir desta toma de datos masiva, extraéronse tódolos datos 

xeométricos de interese a conformalo estado actual de detalle dos terreos e estruturas 

ligados á Casa Grande de Cimadevila. 

Indicar aquí, que esta toma de datos alcanzou a definir tamén, e no mesmo sistema de 

referencia, a situación interior das edificacións existentes dentro da parcela a excepción da 

Casa Grande, que foi definida unicamente na súa parte externa. 

Aplicando a topografía clásica, optouse por establecer un único sistema de referencia 

absoluto cartográfico estendido tanto ao terreo coma as estruturas das edificacións 

existentes. Este sistema de referencia basease nun sistema de proxección e coordenadas 

ETRS89 UTM29. Definiuse segundo o emprego dun equipo profesional GNSS VRS de 

precisión subcentimétrica. 
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Ilustración 2 Puntos de colocación da estación para a toma de datos. Polos de radiacion 278.  Puntos 3D 

3.592.309.933 

ACERCA DA PLANIMETRÍA 

A proposta técnica para a realización do Proxecto Director sinalaba como imprescindible:		

“...contar cunha planimetría completa e actualizada que permita describir a totalidade 

da finca, a súa topografía, distribución e usos. Os planos a realizar deben permitir 

representar conxuntamente todas e cada unha das edificacións (existen planimetría 

completa de todas elas) xunto cos espazos libres e as árbores, elementos 

característicos do uso agrícola, mobiliario, fontes, valos, muros e o resto de 

elementos presentes.” 
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Pois		

“a  edificación principal, xunto coas construcións adxectivas da casa grande orixinal, 

propias da súa actividade agraria; os espazos de cultivo: horta, pradería, viña e 

xardín; e as escasas e ben integradas construcións e obras contemporáneas que 

permiten desenvolver o uso cultural ao que agora está dedicada, xunto coa tapia ou 

muro que arrodea todo o predio constitúen un conxunto harmónico que ilustran e 

testemuñan de forma singular e con autenticidade a estrutura propia destas 

edificacións.“	

 

Co obxetivo de ter un traballo o máis exacto debuxáronse unha vez obtido o levantamento 

topográfico, en verdadeira magnitude a proxección ortogonal dos elementos físicos de 

deslinde, dos muros, das edificacións propias da Fundación Otero Pedrayo a Casa 

definiuse en alzados, pranta exterior e pranta de cubertas, así como a carpintería. No resto 

das edificicacións definironse os seus alzados, carpinterías, e a distribución interior da 

Biblioteca, caldeiras, Cantina, aseos, tenda e alpendre. Quedando pendente, como 

proposta, a verificación do levantamento interior das diferentes estancias da Casa Grande, 

así como dos canastros. Traballo realizado e completado pola equipa de arquitetura, así 

como a definición de diferentes tramos dos muros lindeiros da propiedade ou o remate da 

mampostería das diferentes edificacións que por mor da cantidade de vexetación en 

superficie no momento en que se fixo o levantamento topográfico non foi posible capturar 

esta información. 

Tamén se definiu o Camiño Real que pasa pola cara leste do Pazo. 

Así mesmo Definíronse tódolos elementos relacionados aos servizos urbanos: sumidoiros, 

luminarias, carteis e rótulos, bancos e mesados de pedra, etc... Estes elementos 
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indicáronse en verdadeira magnitude, e daqueles que son máis representativos fixerónse 

fichas descritivas no análise arquitetónico. 

Definíronse os árbores ornamentais de interese patrimonial botánico da finca, servindo 

como base para os traballos dos informes e propostas Fito-biolóxico e arquitetonicas.	

Definíronse os muros de pedra das estruturas relacionadas a Casa Grande e a súa finca. 

Cada unha das pedras foi debuxada a man e vectorizada en verdadeira magnitude, 

recollendo así, tanto nos alzados, coma na planta do levantamento topográfico de detalle, o 

despece verdadeiro da pedra dos muros e chans. Nesta primerira fase, nos casos 

necesarios, indicáronse os contornos de maleza delimitando as zonas non accesibles 

segundo esta vexetación agreste. Logo cumprimentada nos traballos de definición 

arquitetónica. 

 

Ilustración 3 Alzado realizado nos levantamentos topográficos. 



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

22 

 

 
Ilustración 4 Alzado sur completado. 

Tal como figura na memoria “informe Pericial” os equipos utilizados para obter os datos 

foron: 

- Láser escáner 3D robotizado. 

- Trimble S6 DR300+ robotizada.  

- Trimble GPS R8 GNSS VRS. 

- Trimble Integrated Surveying    

Este “Estudo Tecnico Para Documentacion Xeometrica 2d/3d De Precision De: Casa 

Grande De Cimadevila. Fundacion Otero Pedrayo” ten como índice os seguintes puntos. 

 

 

  



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

23 

 

CONTIDO DO INFORME  

1. BASICO  

1.1. OBXECTO           3 

1.2. PETICIONARIO           3 

1.3. DATAS            3 

1.4. ESTRUTURA DO DOCUMENTO         3 

2. AMBITO             4  

2.1. IDENTIFICACION DO AMBITO:         4  

3. ENXEÑEIRO - PERITO           5  

4. DESLINDE PERICIAL           6  

4.1. LIMITES DE PROPIEDADE REAIS        6  

4.2. LINDEIROS ACTUAIS          8  

4.3. SUPERFICIES           9  

5. CONSIDERACIONS DE INTERESE         10  

6. MARCAXE DE LINDES           11  

7. METODOLOXIA            12  

7.1. CONCEPTO DA TOPOGRAFIA DE DETALLE       12  

7.2. RADIACION. TOMA DE DATOS         12  

7.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. PLANIMETRIA      13  

8. MAQUINARIA INDUSTRIAL                             16  

8.1. EQUIPOS DE CAMPO          16  

9. SINATURA E DECLARACION XURADA         17 

10. PLANOS E ARQUIVOS EN FORMATO DIXITAIS 

 

  



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

24 

 

LOCALIZACIÓN E INFORME FITO-BIOLÓXICO. 

Atendendo as necesidades para a redacción deste Plan Director para a Casa Grande de 

Cimadevila, a Fundación Otero Pedrayo plantexou a necesidade da realización dun 

estudio sobre o estado actual e a evolución histórica dos espacios verdes da propiedade, 

deste xeito o recollía a proposta técnica para a elaboración do traballo que desenvolveu 

a empresa especializada HIFAS DA TERRA S.L., desenrolando o traballo o equipo 

técnico; Francisco Fernández de Ana Magán – Dr. Enxeñería de Montes / Historia, 

Esteban Sinde Stompel - Dr. CC Biolóxicas / Dipl. Enxeñería medioambiental e Enrique 

Fandiño Cerqueira - Enxeñeiro Forestal   

“É imprescindible contar con un informe especializado que identifique, caracterice e 

analice o estado de conservación e vital das distintas especies botánicas presentes, 

en especial das árbores, así como das posibilidades e necesidades de 

transformación ou adaptación do terreo e solos para conseguir a recuperación e 

posta en valor dos espazos agrarios e de ocio (xardíns e patios) existentes.  

O obxecto do informe será:  

- Identificación e caracterización das diferentes especies botánicas existentes.   

- Descrición do espado de conservación xeral  

- Patoloxía xeral   

- Determinación das distintas patoloxías, axentes de deterioro e lesións 

presentes  

- Proposta de conservación, restauración e/ou rehabilitación do espazo agrario  

- Conclusións e propostas  
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- Criterios xerais para a realización dos distintos proxectos (futuros) de 

recuperación ambiental e para a redacción dun plan de conservación 

preventiva dos distintos espazos agrícolas presentes.“ 

 

 prego de proposta técnica para o Proxecto Director da Casa Grande de Cimadevila 

A premisa máis importante deste estudio é definir cómo conservar aqueles valores de uso, 

elementos paisaxísticos e botánicos, que permitan interpretar as vivencias que D. Ramón 

tivo na súa estadía en Cimadevila. 

O proxecto completo de restauración e planificación deste entorno natural e patrimonial 

pretendeu aunar os intereses da actual Xunta Rectora da Fundación cas premisas do 

Instituto de Restauración e Conservación de Bens Culturais da Consellería de Cultura. 

Neste sentido dividiuse en dous puntos: Primeiro inventariación e unha segunda de 

propostas. 

Parte I- Estudio Informativo 

Levantamento planimétrico das especies vexetais 

Datos históricos da vexetación, hortas e xardíns 

Catalogación dos principais elementos vexetais 

Estudio botánico do conxunto 

Parte II- Propostas de actuación 

Intervención con carácter de urxencia 

Intervención a medio prazo para o aproveitamento dos espacios verdes 
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Propostas de restauración dos elementos danados e revalorización do entorno 

(paneis informativos, novas plantacións,...) 

Proposta de aproveitamento integral 

 

Este estudio é fundamental para poder elaborar as propostas de actuación futura, xa que as 

especies escollidas para os novos espacios verdes, paneis informativos ou a proposta de 

aproveitamento integral do entorno natural dependerán directamente dos datos recopilados 

neste traballo. 

Coñecendo a historia das Casa Grande e a orixe e estado de conservación das especies 

vexetais que se conservan na actualidade poderá plantexarse unha planificación futura 

baseada no respeto e o coñecemento deste importante enclave, axudando así ós visitantes 

a interpretar a vida e a inspiración que D. Ramón atopou nesta fermosa paraxe. 

Neste completo informe fito-biolóxico elaboraronse as fichas dos individuos con valor 

patrimonial polas súas características de: 

• Monumentalidade do exemplar. Calcúlase tendo en 

conta o seu porte, fundamentalmente cos datos do seu 

perímetro e altura. 

• Importancia histórica da árbore. Nos casos, nos que 

ainda non sendo un individuo monumental, o exemplar teña 

algun valor relacionado ca introducción da vexetación nas 

Casa Grande ó longo da historia dos actuais xardins. 

• Situación dentro dun enclave ou formación ornamental 

de valor. Esto acontece cando os elementos vexetais se 

atopan formando parte dun paseo ou unha estructura anterga 

do xardin, polo que deben manterse como parte dela. 
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• Especial interese para os futuros xardins. Ainda que o 

individuo non teña especial relevancia na actualidade sí pode 

tela, tendo en conta a planificación dos futuros xardins. 

 

Tamén se definíron os criterios xerais para a realización dos distintos proxectos de 

recuperación ambiental e plan de conservación preventiva da eira e viña, paseos e 

xardín, prado, carballeira de ámbolos dous lados da estrada, etc. 

 

Ademáis elaborouse un orzamento para a intervencion nos  xardíns e hortas do pazo 

de trasalba tras unha primeira actuación de avaliación na contorna do Pazo de 

Trasalba por parte de Hifas da Terra, e realizados os pertinentes traballos (informe 

fitosanitario, plan de aproveitamento e conservación, estudo de configuración, deseño 

dos diferentes espazos e recollida de mostras) realizouse  unha proposta de 

actuación en campo para levar a cabo tódolos traballos precisos e así acadar os 

obxectivos plantexados. Preséntanse os correspondentes orzamentos para a 

realización de estas tarefas en dúas anualidades, ademáis traballos  anuais de 

mantemento dos xardíns e plantacións. 

O índice do traballo é o que continuación se describe, documentación anexada en 

soporte informático a este traballo do Proxecto Director.,  

INDICE 

1. LIMIAR 

2. EVOLUCIÓN DA VEXETACIÓN NA PAISAXE DE TRASALBA  

3. INVENTARIO E CATALOGACIÓN DO ARBORADO E BIOTOPOS  
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3.1. Método de mostreo: Esquemas e fichas  

3.2. Propostas futuras de inventariación  

3.3. Biotopos existentes na Casa Grande e reseña histórica 

4. AVALIACION DO ESTADO DO ARBORADO 

4.1. Problemas Patolóxicos  

4.2. Problemas de Equilibrio  

4.3. Perigosidade  

4.4. Problemas Estéticos  

5. PROPOSTAS DE ACTUACIÓN SOBRE O ARBORADO  

5.1. Poda de conservación 

5.2. Tratamentos sanitarios  

5.3. Reposición de vexetación / Eliminación de plantas  

6. PLAN DE APROVEITAMENTO  

6.1. Restauración e posta en valor dos biotopos tracionales  

6.2. Concepto de uso didáctico/sostenibilidade  

7. ORZAMENTO PARA A INTERVENCION NOS  XARDÍNS E HORTAS DO PAZO DE 

TRASALBA. 
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9.2.3. Plano 3 - Plano de propostas de uso / posta en valor 

 

MODELO EXEMPLO DAS FICHAS DAS ARBORES MONUMENTAIS 

FICHA	DE	VALORACIÓN	DO	ESTADO	DA	ÁRBORE	Nº:	1								Especie:	Platanus	hybrida	(Plátano)	
Data	de	mostreo:	12/07/2018																																		Hora	de	inicio:	11:40																			Hora	de	finalización:	11:52	
	

	

A. CARACTERES	DASOCRÁTICOS	

A1-	Altura	total:	
7	m	

A2-	Altura	do	fuste	ata	a	1ª	pola:	
4	m	

A3-	Perímetro	á	altura	do	peito:	
2,50	m	

A4-	Nº	de	polas	estructurais:	
0	

A5-Idade	aproximada	(anos):	
25	anos	

B.	CARACTERES	SANITARIOS	/	SINTOMATOLOXÍA	

B1-	Grado	de	defoliación:		
0-25%	

		
	

B2-	Polas	estructurais		
						mortas:		

------	
						Total	de		
						polas	mortas:		

------	

B3-	Vigorosidade:	
Moi	vigoroso	
		
	

	
Da	

DANOS	
ABIÓTICOS	

Identificación	(Tronco	A/	Polas	a	:A1....A1,n	/	a1,n)	
Nº	segundo	o	tipo	de	dano:	

1-Pola	seca/tocón		2-Rachaduras	e	fendas	3-Defecto	estructural		4-Ferida/Golpe	
5-Cavidade	6-Poda	mal	feita	7-	Raiz	danada	

	
	I.	A/3												II.	A/5											III.	A/6													IV.	A/7													
		

		
Db	

DANOS	
BIÓTICOS	

Identificación	(Tronco	B/	Polas	b	:B1....B1,n	/	b,1n)	
Nº	segundo	o	tipo	de	dano:	

1-Insectos	2-Cancro		3-Ferida		4-Potra		5-	Podremia	6-Carpóforos	7-Secreción											
	

Observacións:	non	se	observan	danos	bióticos	significativos.	
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C. Características	do	entorno	(nun	perímetro	de	3	m.	do	tronco):	

A	árbore	atópase	ó	pe	da	parte	de	fora	da	entradae	da	casa,	a	rente	o	camiño	real	
e	moi	preto	do	muro	de	pedra	que	pecha	o	predio. 

Fungos	patóxenos/micorrícicos/saprófitos:	------	
Flora	(arborado	bosque):	------	
Fondura	do	solo:	------	

Fauna	/	Pegadas	/	restos	animais:	------	
Calidade	de	estación:	Regular	
Labores	/	obras	feitas	no	entorno:	Muro	antigo	de	pedra	

Envío	de	mostras	ó	laboratorio:	
																																																								Non	X			Sí	�	-	Código.............	Descripción:	

	
	
	

D.	DIAGNÓSTICO	E		TRATAMENTO	XERAL	

DIAGNOSE	(Axentes	patóxenos/Efectos/Danos):	
	
Este	árbol	recibiu	unha	forte	demouca,	probablemente	para	asegurar	a	integridade	dos	tellados	que	se	poidan	atopar	
preto	do	mesmo.	Este	tipo	de	poda	fai	que	non	existan	polas	estructurais	se	non	unha	gran	cantidade	de	gomos.	O	
máis	preocupante	é	un	corte	que	non	cicatrizou	correctamente	no	que	se	observa	unha	podremia	 interna	e	un	oco	
polo	que	entra	o	auga.	O	adecuado	sería	realizar	un	furo	que	impida	a	acumulación	de	auga	no	interior.		
	
Ademáis	dos	danos	que	se	indican,	aparece	no	tronco	unha	posible	queimadura	que	debilita	a	casca.	

E.	INDICACIÓN	DE	TRATAMENTO	SOBRE	OS	DANOS	IDENTIFICADOS	

 

Indicación	 do	 tipo	 de	 tratamento	 e	 a	 súa	 prioridade	 (...,...),	 sobre	 os	 danos	 abióticos	 e	 bióticos	 descritos	 na	
sintomatoloxía	(Da	+	Db)	
	
TIPO	de	Tratamento:	
																									-0	Seguemento/evolución	do	dano	
																									-Físico:			1-Poda						2-Eliminación	de	zonas	mortas						3-Drenaxe				
																									-Químico:		4-Selado	con	pasta					5-Tratam.fitosanit.				6-Desinfeción					7-Innecesario	
	
Prioridade:			1-Urxente			2-A	Curto	Prazo				3-A	medio	Prazo				4-Innecesaria	
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Da				I				3	,	3				

	
Db				I				4	,	3							

		
Observacións:		A	medio	prazo	sería	preciso	realizar	un	furo	a	modo	de	drenaxe	que	impida	a	acumulación	de	auga	no	
interior	da	cavidade	que	presenta	a	árbore.	Por	outro	lado,	para	previr	futuras	podremias	se	debe	aplicar	nos	cortes	
de	maior	diámetro	que	se	observan	na	copa	deste	exemplar	unha	pasta	selante.		
Total	Danos	bióticos	de	Prioridade	+	Total	Danos	abióticos	de	Prioridade	
		
Urxencia	da	actuación	-	Da		+	Db	=		A	medio	prazo	

	
OBSERVACIÓNS	/	RESULTADO	DAS	MOSTRAS	DE	LABORATORIO:	
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ANÁLISE HISTÓRICA-CULTURAL: 

Realizouse unha memoria histórica dos séculos XIX e XX “A casa Grande de Cimadevila 

Transcendencia literaria e histórica da casa e da contorna”, Patricia Arias Chachero e Julio 

Prada Rodríguez. 

Analizaronse os valores culturais sobranceiros do Lugar de Trasalba e da Casa Grande de 

Cimadevila vinculados a vida e obra de D. Ramón Otero Pedrayo, para entender a 

dimensión da paisaxe cultural na vida de D. Ramón Otero Pedrayo. 

 

A aldea de bocarribeira revélasenos logo, como un entorno privilexiado para 

achegarse ao escritor, á súa vida e a súa obra, a casa devén o soporte da memoria 

histórica dunha época e o entorno vólvese patrimonio literario, constituínte innegable 

da identidade dunha comunidade, a galega. Por todo isto, no presente documento 

tentaremos demostrar que a elección deste conxunto para a súa declaración de Ben 

de Interese Cultural, fundaméntase, en primeiro termo, na súa significación histórica, 

na súa vinculación coa figura de don Ramón Otero Pedrayo, na súa omnipresenza 

no seu facer literario e, ao tempo, no feito de ser testemuña muda das grandes 

transformacións económicas, sociais e culturais que experimentou Galicia dende a 

segunda metade do século XVIII.  

..... 

Ramón Otero Pedrayo. Segundo el (1955: 50) a bocarribeira é:  

 Un dos aspeitos e composiciós de paisaxe máis nosos por a graza e leda 

potenza de espresión, por a fartura e acompasamento das formas e os procesos en 

estaxes raiosas, vistosas, por seren a zona de contaito onde nin remata a montana 

en facies duras, nin morre melancónicamente a ribeira pois estramas se conxugan 



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

34 

 

na gracia de síntesis de bocarribeira. Fai falla unha terra de moita elonga historia 

cósmica pra podérense desenrolar nela istas formas de amorosa humanización. Nas 

cordilleiras cántabras non hai bocarribeiras.  

	

Para realizar esta extensa análise Histórica-Cultural, atendeuse á recollida sistematizada 

da documentación e á caracterización dos elementos físicos e intanxibles que constitúen 

testemuño dos valores culturais presentes no conxunto de predios e inmobles presentes.  

Profundizouse na importancia da Xeración Nós, indicada polo presidente da Fundación 

Otero Pedrayo D. Juan Luis Saco Cid, no contexto histórico da Casa Grande de Cimadevila 

e finalmente analizouse o percorrido da Fundación Otero Pedrayo dende os seus orixes. 

Fíxose ademáis un cadro do contexto histórico cultural que comprende dende que Feliciana 

Noboa nomea herdeiro ao seu home, Antonio Boán Araúxo, no ano 1666, ata o día 17 de 

Maio de 1988 coa celebración do Día das Letras Galegas a D. Ramón Otero Pedrayo. 

 

 

“A casa Grande de Cimadevila. Transcendencia literaria e histórica da casa e da contorna”, Patricia 

Arias Chachero e Julio Prada Rodríguez. 
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INDICE DA ANÁLISE HISTÓRICA-CULTURAL: 

 

1. A modo de introdución          

2. A Casa Grande de Cimadevila, un pouco de historia     

3. Trasalba no século XX, moito máis que Otero Pedrayo      

4. Cimadevila, o exilio interior         

5. Trasalba, espazo recreado         

6. Literaturización, no exterior da Casa de Cimadevila     

7. Literaturización, no interior da Casa de Cimadevila     

8. Literaturización, na contorna da Casa        

9. Trasalba tras o pasamento do escritor : Creación da Fundación Otero Pedrayo como 

“manda” do legado testamentario de D. Ramón.   

10. Adhesión dos Premios Trasalba apoiando a declaración da casa como BIC. 

11.  Contexto cronolóxico, histórico e cultural. 
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ANÁLISE ARQUITECTÓNICO, TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO: 

Iago Seara Morales_ profesor arquitecto (Universidade da Coruña). 

Juan Orozco Corredoira_arquitecto Colaborador 

Para a realización dos estudos e propostas na delimitación do BIC, analise de 

patoloxías, análise dos usos históricos e actuais, da construcción, dos espazos 

arquitectónicos, etc, usouse como base de traballo o levantamento planimétrico 

realizado por Xeométrica Control Métrico SL, nos cales fíxose a definición e ubicación 

xeométrica das distintas edificacións, estruturas e murallas da finca situada na súa 

estrutura territorial: patio, viña, eira, paseos, xardín, horta, prado, carballeira de ámbolos 

dous lados da estrada, etc.  

Este levantamento, moi pormenorizado, foi complementado e ampliado coa cartografía 

do Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es), do Centro de Descargas do Centro 

Nacional de Información Geográfica 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/), a planimetría do catastro 

(https://www1.sedecatastro.gob.es) e a planimetría propia do urbanístico do concello de 

Amoeiro (www.planeamentourbanistico.xunta.es/), ademáis ordenaronse as capas de 

traballo, suplementaronse as lagoas de información debida do levantamento desta 

planimetría con exceso de vexetación e deuselles a estas capas un criterio de orde 

propio para poder facer o traballo de desenvolvemento do Plan Director e permitir un 

doado manexo desta información nos seus futuros usos para conservación e posta en 

valor do ben. 
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ÍNDICE: 

- Análise dos aspectos territoriais e paisaxísticos de Bocarribeira: 

Parroquia de San Pedro de Trasalba, Trasalba,... 

 

 
Ilustración 5 fig 2, Notas encol das formas de poboazón labrega por Ramón Otero Pedrayo. 
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- Estudo da unidade do conxunto da Casa Grande de Cimadevila. 

 

- Caracterización e valoración patrimonial do conxuntoa construido 

da Casa Grande de Cimadevila. Desenvolvemento do conxunto 

como “Belvedere” sobre a unidade paisaxística de Bocarribeira. 

- Estudo dos usos históricos e actuais dos diferentes espazos. 

- Elaboración de fichas arquitectónicas dos diferentes espazos 

interiores e exteriores da Casa Grande de Cimadevila. 
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- Elaboración de fichas construtivas dos elementos arquitectónicos. 

 

- Caracterización das patoloxías presentes e as propostas para a 

súa recuperación. 

- Propostas de conservación e restauración. 

- Recuperación do inventariado dos bens da Casa Grande de 

Cimadevila na Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, 

actualizáronse as fichas dos mesmos para o Plan Director. 
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- Delimitación da area propia do BIC, da contorna e da área de 

amortecemento. 

 

- Recuperación do expediente de incoación e parte da 

documentación que se xerou dende 1981 ata 1992. 

- Borrador de expediente para a reafirmación de incoación e 

declaración de Ben de Interese Cultural, a categoría de territorio 

histórico según os artigos da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia 

2016. 

Artigo 10. Categorías de bens inmobles declarados de interese cultural ou cataloga-

dos 

Os bens inmobles declarados de: 
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h) Territorio histórico: o ámbito no que a ocupación e as 
actividades das comunidades ao longo da súa evolución 
histórica caracterizan un ámbito xeográfico relevante polo seu in-

terese histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico, 

antropolóxico, industrial ou científico e técnico. 

h) Paisaxe cultural: o lugar identificable por un conxunto de 
cualidades culturais materiais e inmateriais singulares, obras 

combinadas da natureza e o ser humano, que é o resultado do 

proceso da interacción e interpretación que unha comunidade fai do 

medionatural que o sustenta e que constitúe o soporte material da 

súa identidade. 

Para a feitura do borrador do Expedente de incoación e declaración de Ben 

de Interese Cultural, atendeuse ao Capítulo II 

do procedemento de declaración de bens de interese cultural: 

 

“Artigo 16. Incoación do procedemento de declaración 

1. O procedemento de declaración de interese cultural incoarase 
de oficio por resolución motivada da dirección xeral competente en 

materia de patrimonio cultural, por propia iniciativa ou por petición de 

calquera persoa física ou xurídica.” 

 

Están incorporados os informes necesarios tal como describe: 

 

“Artigo 18. Informes necesarios no expediente de declaración 

1. O expediente de declaración de ben de interese cultural conterá 
os informes técnicos necesarios, elaborados desde as disciplinas 
científicas aplicables á natureza do ben, que xustifiquen a súa 
relevancia e valor cultural destacado, acompañados dunha 
documentación gráfica e unha descrición detallada sobre o seu 
estado de conservación. No caso de bens inmobles para os que 
resulte ou se considere necesario, incluirase na xustificación a 
proposta de delimitación do contorno de protección e da súa zona 
de amortecemento.” 

 

Realizouse unha análise Arquitectónica, atendendo a descrición dos espazos 
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construídos e  aos axentes do deterioro que poden estar afectando aos distintos 

espazos construídos ou agrarios, especialmente aqueles derivados das circulacións das 

augas, niveis freáticos e planificación dos espazos libres co obxecto de conservar, 

recuperar e poñer en valor e uso os espazos agrícolas ou de goce e ocio. 

Caracterización dos valores arquitectónicos-construtivos da Casa Grande de 
Cimadevila, por medio da descripción e fichas de cada unidade. Complentouse cas 

suxerencias e información de D. Alfonso Vázquez Monxardín, especialmente na 

unidade arquitectónica do corredor-mirador norte, deseñado por D. Daniel Castelao, D. 

Ramón Otero Pedrayo e polo canteiro D. Bieito Doval Peleteiro. 
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Caracterización dos axentes de deterioro das edificacións e dos distintos espazos 

construídos ou libres existentes, así como unha proposta do seu deseño de ordenación, 

para garantir a súa conservación, recuperación, restauración e/ou rehabilitación, xunto 

cos distintos usos e necesidades funcionais presentes. De cara a un programa de 

conservación e mantenemento preventivo.  

 

INDICE DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (ART 18 LEI 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia): 

ID-V 00: VOOS HISTÓRICOS 

01     ID-V- 01: VOO AMERICANO SERIE A (1944-46)       

02     ID-V- 02: VOO AMERICANO SERIE B (1956-57)       

03     ID-V- 03: VOO INTERMINISTERIAL (1973-86)       

04     ID-V- 04: VOO NACIONAL (1980-86)         

05     ID-V- 05: VOO PNOA (2014)          

06 PA-V- 01: AMOEIRO. VOO AMERICANO SERIE A (1945-1946)    

07 PA-V- 02 CONTORNO DE PROTECCIÓN. VOO AMERICANO SERIE A (1945-1946)  

08    PA-V- 03: DELIMITACION DO BEN DE INTERÉS CULTURAL     
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ID 00: O TERRITORIO 

09 ID-T- 01:  CONCELLO DE AMOEIRO (3D) 

10 ID-T- 02: TOPONIMIA 

11 ID-T- 03: SECCIÓNS TERRITORIAIS      

12 ID-T- 04: SECCIÓNS TERRITORIAIS       

13 ID-T- 05: SECCIÓNS TERRITORIAIS       

14 PA-T- 01: CONCELLO DE AMOEIRO      

15 PA-T- 02: PARROQUIA DE TRASALBA 

16 PA-T- 03: PARROQUIA DE TRASALBA. CUADRANTE A1  

17 PA-T- 04: PARROQUIA DE TRASALBA. CUADRANTE A2   

18 PA-T- 05: PARROQUIA DE TRASALBA. CUADRANTE B1   

19 PA-T- 06: PARROQUIA DE TRASALBA. CUADRANTE B2   

  
PA-C 00: CONTORNOS DE PROTECCIÓN 

20     PA-C- 01: PARROQUIA DE TRASALBA: PARCELARIO 

21     PA-C- 02: CONTORNO DE PROTECCIÓN 

22     PA-C- 03: FINCAS DA FUNDACIÓN 

23     PA-C- 04: SITUACIÓN 

24     PA-C- 05: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 1 

25    PA-C- 06: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 2 

26   PA-C- 07: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 3 

27    PA-C- 08: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 4 

28    PA-C- 09: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 5 

29    PA-C- 10: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 6 

30     PA-C- 11: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 7 

31    PA-C- 12: DATOS CATASTRAIS DO BEN INMOBLE 8 

 
ID-X 00: CONXUNTO CASA GRANDE CIMADEVILA  
32    ID-X- 01: PLANTA XERAL 

33 ID-X- 02: PATIO 

34 ID-X- 03: USOS 
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35     ID-X- 04: INTERVENCIÓNS DENDE A CREACIÓN DA FUNDACIÓN 

36     ID-X- 05: SECCIÓNS ESTRADA E SOUTO DE CASTIÑEIROS 

37    ID-X- 06: SECCIÓNS DO CONXUNTO 

38   ID-X- 07: SECCIÓNS DO CONXUNTO 2 

   
ID-E 00: EDIFICACIÓNS 
 
39 ID-E- 01: CASA GRANDE: PLANTA BAIXA    

40 ID-E- 02: CASA GRANDE: PLANTA SOTO    

41 ID-E- 03: CASA GRANDE: ALZADOS 1    

42 ID-E- 04: CASA GRANDE: ALZADOS 2    

43 ID-E- 05: GALERÍA  

44 ID-E- 06: GALERÍA 2 

45 ID-E- 07: ZONA PORTICADA BAIXO GALERÍA 

46 ID-E- 08: ESTANCIAS DA CASA GRANDE 

47 ID-E- 09: C1 CUARTO DE INVITADOS, C2 CUARTO DO ALTAR 

48 ID-E- 10: C3 SALÓN NOBRE 

49 ID-E- 11: C4 CORREDOR, C5 GALERÍA 

50 ID-E- 12: C6 DISTRIBUIDOR, C7 DESPACHO, C8 VESTIDOR 

51 ID-E- 13: C9 SALÓN, C10 CORREDOR INTERIOR, C11 DORMITORIO 

52 ID-E- 14: C12 BIBLIOTECA, C13 BAÑO, C14 DESPENSA, C15 ENTRADA 

53 ID-E- 15: C16 COCIÑA, C17 DESPENSA, C18 ADMINISTRACIÓN 

54 ID-E- 16: C19 SOLAINA 

55 ID-E- 17: C19 SOLAINA 2 

56 ID-E- 18: BALAUSTRADA SOLAINA 

57 ID-E- 19: CANTINA 

58 ID-E- 20: BIBLIOTECA 

59 ID-E- 21: TENDA 

60 ID-E- 22: FORNO 

61 ID-E- 23: EIRA 

62 ID-E- 24: HÓRREO GRANDE     
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63 ID-E- 25: HÓRREO GRANDE 2     

64 ID-E- 26: HÓRREO PEQUENO      

65 ID-E- 27: HÓRREO PEQUENO 2    

 
ID-P 00: ELEMENTOS DE PECHE 
 
66 ID-P- 01: PORTA PRINCIPAL 

67 ID-P- 02: PORTA EIRA 

68 ID-P- 03: PORTA SUR 

69 ID-P- 04: MURO NORTE 

70 ID-P- 05: MURO LESTE 

71 ID-P- 06: MURO SUR 

72 ID-P- 07: SOCALCO 1 

73 ID-P- 08: SOCALCO 2 

74 ID-P- 09: SOCALCO 3 

   
ID-A 00: ELEMENTOS DE AUGA 
 
75 ID-A- 01: FONTE-LAVADOIRO 

76 ID-A- 02: TANQUE DE AUGA 

77 ID-A- 03: FONTE GRANDE 

78 ID-A- 04: FONTE PEQUENA E POZO 

79 ID-A- 05: ALXIBE 

80 ID-A- 06: MINA DE AUGA 

  
ID-B 00: BANCOS DE PEDRA 
 
81 ID-B- 01: BANCOS 1 

82 ID-B- 02: BANCOS 2 

83 ID-B- 03: BANCOS 3 

84 ID-B- 04: BANCOS 4 

85 ID-B- 04: BANCOS 5 

86 ID-B- 04: BANCOS 6 

87 ID-B- 04: BANCOS 7 
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88 ID-B- 04: BANCOS 8 

 
ID-PA 00: PATOLOXÍAS 
 
89 ID-PA- 01: MUROS DA CASA GRANDE 1 

90 ID-PA- 02: MUROS DA CASA GRANDE 2 

91 ID-PA- 03: MUROS DAS CONSTRUCCIÓNS ADXETIVAS 

92 ID-PA- 04: EIRA  

 
PA 00: PROPOSTAS DE ACTUACIÓN 
 
93 PA- 01: DRENAXES PLANTA XERAL 

94 PA- 02: DRENAXES PLANTA SOTO 

95 PA- 03: TRASDOSADOS PLANTA BAIXA 

96 PA- 04: TRASDOSADOS E ALMACÉN PLANTA SOTO 

97 PA- 05: REPARACIÓN DOS BEIRADOS DAS CUBERTAS 

98 PA- 06: DETALLES DOS BEIRADOS 

99 PA- 07: DETALLES DOS BEIRADOS 2 

100 PA- 08: SELADO FIESTRAS DA GALERÍA 

101 PA- 09: ENCINTADO DOS MUROS 

102 PA- 10: CUBERTA DA EIRA 

103 PA- 11: PORTA DA MINA  

104 PA- 12: ALXIBE  

105 PA- 13: XUNTAS DOS MUROS 

106 PA- 14: RETIRADA VERXAS HORTA 

107 PA- 15: RECOLOCACIÓN ANTENAS 

108 PA- 16: ACCESIBILIDADE 

109 PA- 17: VEXETACIÓN 

110 PA- 18: RESIDENCIA DE ESTUDOS  proposta de actuación ano 2007 

 
I 00: INVENTARIO 
 
111 IN- 01: MAPA INVENTARIO 1 

112 IN- 02: MAPA INVENTARIO 2 
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A 00: ANEXOS 
 
113 A- 01: POLÍGONOS DO CATASTRO 

114 A- 02: LISTADO DE PARCELAS INCLUIDAS NO CONTORNO DE PROTECCIÓN 1 

115   A- 03: LISTADO DE PARCELAS INCLUIDAS NO CONTORNO DE PROTECCIÓN 2 

116 A- 04: LISTADO DE PARCELAS INCLUIDAS NO CONTORNO DE PROTECCIÓN 3 

117 A- 05: LISTADO DE PARCELAS INCLUIDAS NO CONTORNO DE PROTECCIÓN 4 

118 A- 06: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 1 

119 A- 07: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 2 

120   A- 08: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 3 

121  A- 09: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 4 

122 A- 10: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 5 

123 A- 11: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 6 

124 A- 12: COORDENADAS UTM DO CONTORNO DE PROTECCIÓN 7 

125 A- 13: COORDENADAS UTM BIC 

126 A- 14: LISTADO INVENTARIO 

  



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

49 

 

RECOLLIDA DA DOCUMENTACIÓN 

Inventario da Fundación Otero Pedrayo 

1. FOP TESTAMENTO DE D. RAMÓN 

2. FOP ESCRITURA DE ACLARACIÓN 

3. FOP DECLARACIÓN DE INTERES GALLEGO  

4. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 22 12 19770001 

5. ESCRITURA ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. 19 01 090001 

6. CERTIFICADO - MODIFICACIÓN PATRONATO0001 

7. CENSO DE ASOCIACIONS FOP 
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Inventario na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

Nº	 DATA	 DOCUMENTO	 nº	

páxinas	

1	 4/3/81	 Proposta	de	declaración	de	Monumento	Nacional	histórico-artísitico	 1	

2	 9/4/81	 Informe	 do	 Consejero	 provincial	 da	 Academia	 de	 BB.AA.	 (orixinal	 e	

copia)	

2	

3	 3/6/81	 Envío	de	documentación	do	ben	ao	Dr.	General	de	BB.AA.	 1	

4	 5/2/82	 Notificación	 do	 Servicio	 de	 inspección	 técnico	 de	 Monumentos	 y	

Conjuntos	para	inicio	de	incoación.	

1	

5	 15/3/82	 Resolución	de	incoación.	 1	

6	 	 Resolución	de	incoación	para	BOE.	 2	

7	 23/3/82	 Envío	da	proposta	de	declaración	á	Real	Academia	de	BB.AA.		 1	

8	 25/3/82	 Solicitude	de	documentación	ao	Dr.	Xeral	De	BB.AA.	 1	

9	 1/4/82	 Resolución	 da	 Dirección	 Xeral	 de	 Belas	 Artes,	 Arquivos	 e	 Biblioteca	

declaración	de	Monumento	histórico-artístico	do	Pazo	de	Trasalba.		

4	

10	 13/4/82	 Solicitude	de	documentación	ao	Patronato	do	Museo.	 	

1	
	

11	 25/7/82	 Publicación	 da	 incoación	 no	 BOE.	 Número	 126	 do	 27	 de	 Maio	 de		

1982(orixinal	e	copia)	

2	

12	 7/6/82	 Envio	de	documentación	para	a	corrección	do	contido	da	Dirección	Xeral	

solicitando	que	se	especifique	o	nome	do	concello.	

2	

13	 9/6/82	 Solicitude	de	documentación	da	Dirección	Xeral	de	Belas	Artes,	Arquivos	

e	Bibliotecas	(sobra	un	documento-recolocado)		

2	

14	 17/6/82	 Informe	 da	 Dirección	 Xeral	 da	 Academia	 de	 BB.AA,	 Arquivos	 e	

Bibliotecas	

2	

15	 29/6/82	 Resolución	 Incoación	 do	 expediente	 de	 declaración	 da	 Dirección	

Provincial	(Se	coi-responde	con	el	número	13)	

1	

16	 12/6/82	 Informe	 Real	 AA.BB	 de	 San	 Fernando	 na	 que	 propón	 que	 o	 pazo	 sexa	

declarado	Monumento	Histórico	Artístico	de	carácter	provincial		

1	

17	 28/6/82	 Corrección	 de	 erros	 da	 Resolución	 do	 11	 de	 Febreiro	 de	 1982	 da	

declaración	do	monumento.	Publicación	BOE	Núm.179	do	28	de	Xullo		

1	

18	 12/7/82	 Notificación	 á	 Deputación	 Provincial	 da	 declaración	 do	 Monumento,	

especificando	o	Concello	ó	que	pertence.	

1	

19	 12/7/82	 Notificación	 á	 Deputación	 Provincial	 da	 declaración	 do	 Monumento,	

solicitando	a	súa	conformidade	e	informando	das	súas	obrigas	

1	
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20	 16/7/82	 Notificación	de	erros	no	libro	de	actas	do	Concello	de	Amoeiro	 2	

21	 	 Catálogo	do	Pazo	do	Campo.	 		

22	 	 Memoria	H'°-A"	do	Exp.	de	declaración.(orixinal	e	copia)	incompleto	 7	

23.1	 	 Plano	das	plantas	 1	

23.2	 	 Plano	das	edificacións	 1	

23.3	 	 Plano	fincas	da	Fundación	Otero	Pedrallo	 1	

24	 	 Imaxes	do	pazo	e	interiores	 8	

25	 	 Guía	do	Pazo,	dixitalización	parcial	 5	

26	 	 Extracto	da	publicación	"Galicia	Enteira"	Vol.XI.	 1	

27	 	 Informe	 e	 Memoria	 da	 delimitación	 do	 entorno.	 Xunta	 de	 Galicia.	

Adxúntanse	planos	e	imaxes.	

5	

28	 	 Imaxes	do	pazo	e	do	contorno	 2	

29	 	 Plano	1	da	delimitación	do	contorno	de	protección	 1	

30.1	 	 Plano	2	da	delimitación	do	contorno	de	protección	 1	

30.2	 	 Plano	3	da	delimitación	do	contorno	de	protección	 1	

30.3	 	 Plano	4	da	delimitación	do	contorno	de	protección	 1	
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Inventario no Arquivo de Galicia 

Organismo_Remitente	 Organismo_Producto	 Signatura	 serie	 Data_ini

cio	

Data_fin	 Titulo	 Contido	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 de	 Cultura.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Cultura.	 Servicio	 de	

Promoción	 Cultural	 e	 Artes	

Plásticas	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	Xeral	de	Cultura.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Cultura.	 Servicio	 de	

Promoción	Cultural	e	Artes	

Plasticas	

G39188-

005	

Expediente

s	 de	

padroados	

01/01/1

980	

31/12/1

982	

Correspondencia	 e	

estatutos	 dos	 Padroados:	

Rosalía	 de	 Castro,	

Fundación	 Otero	 Pedrayo,	

Padroado	 Valle	 Inclán,	

Padroado	 da	 Casa	 da	

Troya,	Padroado	da	Música	

de	 Santiago,	 Padroado	

para	 a	 promoción	 cultural	

cinematográfica	da	Coruña	

		

Consellería	 de	 Educación	 e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

Ensinanza	 Língua	 Galega.	

Consellería	de	Educación	e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

Ensinanza	 Língua	 Galega.	

40865-

002	

Expediente

s	 de	

organizació

n	 de	

congresos,	

xornadas,	

01/01/1

983	

31/12/1

983	

FUNDACION	 OTERO	

PEDRAIO	
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Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	 de	 Ensinanza	 da	

lingua	Galega	

Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	de	Ensinanza	da	

lingua	Galega	

seminarios	

e	

conferenci

as	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 de	 Cultura.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Cultura.	 Servicio	 de	

Promoción	 Cultural	 e	 Artes	

Plásticas	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	Xeral	de	Cultura.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Cultura.	 Servicio	 de	

Promoción	Cultural	e	Artes	

Plasticas	

G31360-

003	

Expediente

s	 de	

subvención

s	a	persoas	

físicas	 e	

xurídicas	

para	 a	

realización	

de	

actividades	

culturais	

01/01/1

984	

31/12/1

985	

SOLICITUDE	 DA	

FUNDACIÓN	 "OTERO	

PEDRAYO"	 PARA	REALIZAR	

ACTIVIDADES	 DE	

PROMOCIÓN	CULTURAL,	Ó	

ABEIRO	 DA	 ORDE	 DE	

29/02/84	 PUBLICADA	 NO	

DOG	DE	29/03/84	

		

Consellería	 de	 Educación	 e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

Consellería	de	Educación	e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

40349-

001	

Correspon

dencia	

01/01/1

988	

31/12/1

988	

CORRESPONDENCIA	 VARIA	

TEMAS	 ECONOMICAS	

BECAS	 AXUDAS	 E	

SUBVENCIONS	

FUNDACION	 OTERO	
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Ensinanza	 Língua	 Galega.	

Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	 de	 Ensinanza	 da	

lingua	Galega	

Ensinanza	 Língua	 Galega.	

Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	de	Ensinanza	da	

lingua	Galega	

PEDRAIO	 PREMIOS	 E	

CONCURSOS	

PROFESORADO	 CONSELLO	

DA	 CULTURA	 GALEGA	

CENTRO	 ECCA	 AÑO	 1989	

CENTROS	 GALEGOS	

CORRESPONDENCIA	VARIA	

Consellería	 de	 Educación	 e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

Ensinanza	 Língua	 Galega.	

Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	 de	 Ensinanza	 da	

lingua	Galega	

Consellería	de	Educación	e	

Ordenación	 Universitaria.	

Dirección	 Xeral	 de	 Politica	

linguistica.	 Subdirección	

Xeral	 de	 Promoción	 e	

Ensinanza	 Língua	 Galega.	

Servicio	 de	 Plans	 e	

Programas	de	Ensinanza	da	

lingua	Galega	

60336-

006	

Correspon

dencia	

01/01/1

988	

31/12/1

988	

DE	ENTRADA	E	SAIDA	COA	

FUNDACION	 "OTERO	

PEDRAIO"	

		

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 de	

Patrimonio	 Histórico	 e	

documental.	 Subdirección	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 de	

Patrimonio	 Histórico	 e	

documental.	 Subdirección	

G19639-

009	

Expediente

s	 de	

subvención

s	a	museos	

01/01/1

990	

31/12/1

990	

SOLICITUDE	DO	MUSEO	DA	

FUNDACIÓN	 "OTERO	

PEDRAYO"	 (TRASALBA-

AMOEIRO),	 Ó	 ABEIRO	 DA	
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Xeral	 de	 Patrimonio	

Historico	 e	 documental.	

Servicio	 de	 Museos	 e	

Arquivos	

Xeral	 de	 Patrimonio	

Historico	 e	 documental.	

Servicio	 de	 Museos	 e	

Arquivos	

para	

actividades	

culturais,	

obras	 e	

equipamen

to	

ORDE	 DE	 17/07/90,	

PUBLICADA	 NO	 DOG	 DE	

14/08/90	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	de	Persoal	 e	

de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	 de	 Persoal	

e	 de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

G38404-

079	

Expediente

s	de	gastos	

01/01/1

992	

26/10/1

992	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO:	 POLO	 USO	 E	

SERVIZOS	DO	EDIFIFIOS	DO	

PAZO	 DE	 TRASALBA	 PARA	

A	 PRODUCIÓN	 E	

REPRESENTACIÓN	 DA	

OBRA	 TEATRAL	 "A	

LAGARADA"	

06/640.10.	 INCLÚE	

COPIA	 DO	 ACORDO	

ENTRE	 O	 IGAEM	 E	 A	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO	001269	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	de	Persoal	 e	

de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	 de	 Persoal	

e	 de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

G38406-

015	

Expediente

s	de	gastos	

01/01/1

992	

23/11/1

992	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO:	 2º	 PAGO	 DO	

ACORDO	ENTRE	O	IGAEM	E	

A	 FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO,	 PARA	 O	 USO	

DOS	 SERVIZOS	 E	 DOS	

06/640.10.	 INCLÚE	

COPIA	 DO	 ACORDO	

ENTRE	 O	 IGAEM	 E	 A	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO	001471	
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EDIFIFIOS	 DO	 PAZO	 DE	

TRASALBA	 PARA	 A	

PRODUCIÓN	 E	

REPRESENTACIÓN	 DA	

OBRA	 TEATRAL	 "A	

LAGARADA"	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Xuventude.	Dirección	Xeral	

de	 Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental	

G44692-

012	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

01/01/1

992	

31/12/1

992	

Convenio	 marco	 coa	

Fundación	 Cultural	 Otero	

Pedrayo	

CONVENIO	MARCO	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	 Cultural.	

Subdirección	 Xeral	

Protección	 Patrimonio	

Cultural.	Servicio	de	Museos	

e	Arquivos	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Xuventude.	Dirección	Xeral	

de	 Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Servicio	 de	

Museos	e	Arquivos	

G47598-

012	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

01/01/1

992	

31/12/1

992	

Coa	 Fundación	 cultural	

privada	 Otero	 Pedrayo	

para	 a	 conservación,	

estudio	 e	 difusión	 da	 obra	

do	 escritor	 e	 da	 Casa	

Museo.	

		

Consellería	 de	 Cultura,	 Consellería	 de	 Cultura	 e	 G08852- Expediente 15/06/1 28/06/1 Coa	 Fundación	 Cultural	 		
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Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Secretaría	Xeral	

Xuventude.	Conselleiro	 026	 s	 de	

convenios	

e	

concertos	

992	 992	 privada	 Otero	 Pedrayo	

para	 contribuir	 á	 dotación	

de	 infraestructura,	

servicios	 e	 medios	

materiais	 da	 Casa-Museo,	

e	 a	 constitución	 dunha	

Comisión	Permanente	para	

aprobar	 programacións	

anuais.	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	de	Persoal	 e	

de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

Instituto	 Galego	 de	 Artes	

Escénicas	 e	 Musicais.	

Departamento	 de	 Persoal	

e	 de	 Xestión	 Económico-

Administrativa	

G38418-

020	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

01/08/1

992	

26/10/1

992	

ACORDO	 DE	

COOPERACIÓN	 ENTRE	 A	

FUNDACIÓN	 "OTERO	

PEDRAYO"	 E	 O	 IGAEM	

PARA	 A	 REPRESENTACIÓN	

DA	 OBRA	 TEATRAL	 "A	

LAGARADA"	 NO	 PAZO-

MUSEO	DE	TRASALBA	

		

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Xuventude.	Dirección	Xeral	

de	 Patrimonio	 Histórico	 e	

G44691-

006	

Expediente

s	de	gastos	

01/01/1

993	

31/12/1

993	

Addenda	 ó	 convenio	 coa	

Fundación	Otero	Pedrayo	

Aplicación	

orzamentaria	

11.03.356A.640.10	
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Patrimonio	Cultural	 Documental	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Secretaría	Xeral	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Xuventude.	Conselleiro	

G08853-

004	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

18/05/1

993	

18/05/1

993	

Addenda	 ó	 convenio	 co	

Concello	 Rector	 da	

Fundación	 Cultural	 Otero	

Pedraio	 para	

acondicionamento	 do	

Centro	 da	 Fundación,	

equipamento	da	biblioteca	

e	 difusión	 do	 Patrimonio	

documental	 e	

bibliográfico.	

		

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Xuventude.	Dirección	Xeral	

de	 Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental	

G44697-

012	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

01/01/1

994	

31/12/1

994	

Convenio	 co	 Consello	

Rector	 da	 Fundación	

Cultural	 Otero	 Pedrayo	

para	diversas	actividades	

Aplicación	

orzamentaria	

10.03.357A.780	
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Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Sección	 de	

Xestión	Económica	

G48436-

027	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

01/01/1

995	

31/12/1

995	

Entre	 a	 Consellería	 de	

Cultura	da	Xunta	de	Galicia	

e	 o	 Consello	 Rector	 da	

Fundación	 Cultural	 Otero	

Pedrayo	 para	 obras	 de	

adecuación	 en	 edificios	

anexos.	

		

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Sección	 de	

Xestión	Económica	

G48436-

001	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

01/01/1

995	

31/12/1

996	

Convenio	 entre	 a	

Consellería	 de	 Cultura	 da	

Xunta	 de	 Galicia	 e	 o	

Consello	 Rector	 da	

Fundación	 Cultural	 Otero	

Pedrayo	 para	 obras	 de	

adecuación	 en	 edificios	

anexos.	 Fundacion	 Otero	

Pedrayo	

		

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Sección	 de	

G48435-

036	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

01/01/1

996	

31/12/1

996	

De	 colaboración	 cultural	

entre	 a	 Xunta	 de	Galicia	 e	

o	 Consello	 Rector	 da	

Fundación	 Cultural	 Otero	
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de	Xestión	Económica	 Xestión	Económica	 concertos	 Pedrayo.	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Consellería	 de	 Cultura.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Sección	 de	

Xestión	Económica	

G48435-

046	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

01/01/1

996	

31/12/1

996	

Convenio	 de	 colaboración	

cultural	 entre	 a	 Xunta	 de	

Galicia	e	o	Consello	Rector	

da	 Fundación	 Cultural	

Otero	 Pedrayo.	 Fundacion	

Cultural	Otero	Pedraio	

		

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

G33367-

056	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

23/06/1

996	

		 Colaboración	cultural	entre	

a	 xunta	 de	 galicia	 e	 o	

consello	 rector	 da	

fundación	 cultural	 otero	

pedrayo	

Facer	constar	en	toda	

a	 publicidade	 que	

xeren	 estas	

actividades	 a	

cooperación	 da	

Consellería	de	Cultura	

Consellería	 de	 Cultura,	 Consellería	 de	 Cultura	 e	 G48450- Expediente 23/04/1 21/10/1 Convenio	 coa	 Fundación	 		
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Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Comunicación	 Social.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Cultural.	

Sección	 de	 Xestión	

Económica	

002	 s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

997	 997	 Otero	 Pedrayo.	 Asinado	

22.06.1997.	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	do	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Comunicación	 Social.	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	 Histórico	 e	

Documental.	 Sección	 de	

Xestión	Ecónomica	

G48450-

003	

Expediente

s	 de	

acordos	 e	

convenios	

23/04/1

997	

21/10/1

997	

Coa	 Fundación	 Cultural	

Otero	 Pedrayo.	 Asinado	

22.06.1997.	 Fundación	

Cultural	Otero	Pedrayo	

Compartido	 coa	

Dirección	 Xeral	 de	

Promoción	 Cultural:	

10.02.353.B.481.0	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

G33387-

055	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

22/06/1

997	

		 Colaboración	cultural	entre	

a	 xunta	 de	 galicia	 e	 a	

fundación	 cultural	 otero	

pedrayo.	

OBXECTO:	 fomento	

da	cultura	.	
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Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

G33442-

026	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

21/06/1

998	

		 Colaboración	cultural	entre	

a	 xunta	 de	 galicia	 e	 a	

fundación	otero	pedrayo.	

OBXECTO:	

contribución	 para	 a	

realización	 do	 Acto	

Literario	 e	 outras	

actividades	culturais.	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Economica	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	 Dirección	 Xeral	

de	 Patrimonio	 Cultural.	

Sección	 de	 Xestión	

Economica	

G29687-

013-01	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

26/06/1

998	

		 Pago	 á	 Fundación	 Otero	

Pedrayo	 para	 o	 pago	 do	

convenio	 para	 a	

restauración	 do	 inmoble	

en	Amoeiro	

Aplicación	

orzamentaria	

10.03.356A.780.	

Documentos	

contables	A.	D	e	OK.	
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de	lucro	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo.	Conselleiro	

G29687-

013-02	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

03/08/1

998	

		 De	 colaboración	 entre	 a	

Consellería	 malia	

Fundación	Otero	Pedrayo	

		

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Deporte.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	

Cultural{S}Dirección	 Xeral	

do	Patrimonio	Cultural.	

G17686-

010-01	

Expediente

s	 de	

acordos	 e	

convenios	

26/03/1

999	

25/06/1

999	

Convenio	 de	 colaboración	

entre	 a	 Consellería	 de	

Cultura,	 Comunicación	

Social	 e	 Turismo	 da	 Xunta	

de	 Galicia	 e	 a	 Fundación	

cultural	Otero	Pedrayo.	

		

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

G33433-

032	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

16/06/1

999	

		 Colaboración	entre	a	xunta	

de	 galicia	 e	 a	 fundación	

otero	pedrayo	

Contribución	 para	 a	

realización	 do	 Acto	

Literario	 e	 outras	

actividades	 culturais	

e	 facer	 constar	 en	

toda	 a	 publicidade	

que	 xeren	 as	 súas	

actividades	 -tanto	
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Coordinación	 impresa	 como	

audiovisual-	 a	

colaboración	 da	

Consellería	 de	

Cultura.	

Consellería	do	Medio	Rural.	

Dirección	 Xeral	 de	

Investigación,	 Tecnoloxía	 e	

Formación	Agroforestal	

04AG.02.02.01{S}Servizo	

de	 Extensión	 e	

Capacitación	

G17686-

010-02	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

22/06/1

999	

20/10/1

999	

Fundación	 Otero	 Pedrayo.	

Contén	 memoria	 e	

orzamento	 1999:	 Para	 o	

convenio	 de	 colaboración	

entre	 a	 Consellería	 de	

Cultura,	 Comunicación	

Social	 e	 Turismo	 da	 Xunta	

de	 Galicia	 e	 a	 Fundación	

cultural	Otero	Pedrayo.	

10.03.432A.780.0		

Consellería	 de	 Medio	

Ambiente.	 Territorio	 e	

Infraestruturas.	 Secretaría	

Xeral	 de	 Calidade	 e	

Avaliación	 Ambiental.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Secretaría	

Xeral{Q}l02MA.01.00.00._0

2MA.03.00.00.00._02MA.0

5.00.00.{S}Dirección	 Xeral	

de	 Desenvolvemento	

Sostible00._01MA.03.00.0

G21861-

007	

Expediente

s	 de	

Convenios	

e	

Concertos	

01/01/2

000	

31/12/2

000	

entre	 a	 Consellería	 de	

Medio	 Ambiente	 e	 a	

Fundación	Otero	Pedraio	
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Coordinación	Ambiental	 0.{S}Dirección	 Xeral	 de	

Calidade	 e	 Avaliación	

Ambiental	

Consellería	do	Medio	Rural.	

Secretaría	 Xeral	 Técnica.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Contratación	 e	

Coordinación	Orzamentaria	

Servizo	 de	 Contratación	 e	

Xestión	Presupostaria	

38794-

001	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

01/01/2

000	

31/12/2

000	

CONVENIO	 DE	

COLABORACIÓN	 ENTRE	 A	

CONSELLERÍA	 DE	

AGRICULTURA,	 GANDERÍA	

E	 POLÍTICA	

AGROALIMENTARIA	 E	 A	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO.	

		

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Deporte.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	

Cultural{S}Dirección	 Xeral	

do	Patrimonio	Cultural.	

G17639-

011-02	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

03/05/2

000	

25/06/2

000	

Do	 convenio	 de	

colaboración	 entre	 a	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo	 da	 Xunta	 de	

Galicia	 e	 a	 Fundación	

cultural	Otero	Pedraio.	

10.03.356A.780.0	

Consellería	do	Medio	Rural.	

Dirección	 Xeral	 de	

04AG.02.02.01{S}Servizo	

de	 Extensión	 e	

G17639-

011	

Expediente

s	 de	

05/05/2

000	

24/11/2

000	

Fundación	 Otero	 Pedraio:	

Do	 convenio	 de	

10.03.356A.780.0.	
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Investigación,	 Tecnoloxía	 e	

Formación	Agroforestal	

Capacitación	 transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

colaboración	 entre	 a	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo	 da	 Xunta	 de	

Galicia	 e	 a	 Fundación	

cultural	Otero	Pedraio.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

G34273-

066	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

25/06/2

000	

		 Colaboración	 entre	 a	

consellería	 de	 cultura,	

comunicación	 social	 e	

turismo	da	xunta	de	galicia	

e	 a	 fundación	 cultural	

otero	pedraio.	

Realización	 de	

diversas	 obras	 de	

restauración	 e	

adecuación	 no	

inmoble	onde	se	sitúa	

a	 Fundación	 Cultural	

Otero	Pedraio.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

G34273-

067	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

25/06/2

000	

		 Colaboración	cultural	entre	

a	 xunta	 de	 galicia	 e	 a	

fundación	otero	pedrayo	

Actuacións	

encamiñadas	 á	

divulgación,	

información	 e	
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Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

concertos	 promoción	da	 cultura	

e	para	achega-lo	máis	

posible	 o	 noso	

patrimonio	 cultural	 á	

sociedade	en	xeral.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

G33491-

011	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

29/06/2

000	

		 Colaboración	 entre	 a	

consellería	 de	 agricultura,	

gandería	 e	 política	

agroalimentaria	 e	 a	

fundación	otero	pedrayo.	

A	 colaboración	 de	

cara	 a	 promove-la	

conservación	 das	

diversas	 especies	

vexetais	 de	 especial	

interese	 científico	 e	

natural,	 e	 o	

acondicionamento	

dos	eidos	do	pazo	de	

Trasalba	 onde	

aquelas	se	atopan.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

Vicepresidencia	 da	

Igualdade	 e	 do	 Benestar.	

Secretaría	 Xeral	 e	 de	

Relacións	 Institucionais.	

G33490-

010	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

12/12/2

000	

		 Colaboración	 entre	 a	

consellería	 de	 medio	

ambiente	 e	 a	 fundación	

otero	pedraio	

A	 contribución	 da	

consellería	 e	 a	

fundación	 Otero	

Pedraio,	 para	 realizar	
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Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

Subdirección	 Xeral	 de	

Análise	 e	

Desenvolvemento	

Institucional.	 Servicio	 de	

Coordinación	

concertos	 as	tarefas	de	carácter	

selvícola	 necesarias	

para	a	conservación	e	

mellora	 do	 espacio	

físico	 do	 pazo	 de	

Trasalba.	

Consellería	do	Medio	Rural.	

Dirección	 Xeral	 de	

Investigación,	 Tecnoloxía	 e	

Formación	Agroforestal	

04AG.02.02.01{S}Servizo	

de	 Extensión	 e	

Capacitación	

G17620-

008-01	

Expediente

s	 de	

transferen

cias	 de	

capital	 a	

familias	 e	

institución

s	 sen	 fins	

de	lucro	

07/11/2

001	

21/06/2

001	

Fundación	 Otero	 Pedraio:	

Convenio	 de	 colaboración	

entre	 a	 Consellería	 de	

Cultura,	 Comunicación	

Social	 e	 Turismo	 da	 Xunta	

de	 Galicia	 e	 A	 Fundación	

cultural	Otero	Pedraio.	

10.03.356A.780.0.	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Deporte.	Dirección	Xeral	de	

Patrimonio	Cultural.	Sección	

de	Xestión	Económica	

Dirección	 Xeral	 do	

Patrimonio	

Cultural{S}Dirección	 Xeral	

do	Patrimonio	Cultural.	

G17620-

008-02	

Expediente

s	 de	

convenios	

e	

concertos	

07/11/2

001	

21/06/2

001	

De	 colaboración	 entre	 a	

Consellería	 de	 Cultura,	

Comunicación	 Social	 e	

Turismo	 da	 Xunta	 de	

Galicia	 e	 A	 Fundación	

		



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

69 

 

cultural	Otero	Pedraio.	

Consellería	 de	 Cultura,	

Educación	 e	 Ordenación	

Universitaria.	 Secretaría	

Xeral	 Técnica.	 Arquivo	

Central	 da	 Consellería	 de	

Cultura,	 Educación	 e	 O.U.	

(Área	de	Cultura)	

Consellería	 de	 Cultura	 e	

Deporte/D.X.	 de	 Creación	

e	difusión	cultural.	

24227-

030	

Censo	 de	

asociacións	

e	

entidades	

culturais	

de	Galicia	

01/01/2

009	

30/04/2

009	

FUNDACIÓN	 OTERO	

PEDRAYO	

		

Consellería	do	Medio	Rural.	

Axencia	 Galega	 de	

Desenvolvemento	 Rural	

(AGADER).	Secretaría	Xeral.	

Agader.	 Subdirección	 de	

Planificación	 e	

Dinamización	 do	 Medio	

Rural	

G66120-

005	

Expediente

s	 de	

axudas	 a	

proxectos	

dinamizad

ores	 de	

áreas	

rurais	

01/01/2

012	

31/12/2

012	

Posta	 en	 valor	 do	 entorno	

da	 Casa	 Museo	 Otero	

Pedrayo.	 Fundación	 Otero	

Pedrayo.	Amoeiro	

DESFAVORABLES	
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ARQUIVOS DA DELEGACIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO GALEGO 

DE OURENSE 

1. NOVAS DE PRENSA SOBRE A DECLARACION DE BIC, SOBRE O LUGAR 

DE COLOCACION DA ESTATUA DE DON RAMÓN A ALGUNHA OUTRA DE MENOR 

INTERESE. 

2. UN PROXECTO DE XANEIRO DE 1985 (memoria valorada) DO ARQUITECTO 

JAVIER SUANCES PARA A CUBERTA. 

3. INFORME DO SR. OGANDO Á COMISION DE PATRIMONIO PARA DECLARACION 

DE BIC, SOLICITUDE DE DECLARACION DE BIC, TRALA SOLICITUDE DO 

PRESIDENTE DO PADROADO FO PAZO MUSEO OTERO PEDRAYO 

4. ESCRITO DO CONCELLO DE AMOEIRO. 

5. OUTRA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA RUTINARIA. 
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ARQUIVOS DO LEGADO DE D. SIXTO SECO NO ARQUIVO DE  

II. O SEU LEGADO 

 

 

 

ARQUIVO  EN PAPEL 

                                            

CARPETAS FEITAS POR A.S.S. (ARQUIVO PERSOAL)      

(caixa nº1; arquivadores I e II) 

 

I.- RE.GA.:   - obxectivos 

          - “retrincos” de prensa 

                     - datas de reunións 

                     - borradores 

                     - “esmorecemento” 

 

   ASUNTOS DE “ALTA POLÍTICA”: - carta a Fernández Albor (febr.1987) 

- entrevista con R.Piñeiro (dec.1976) 

- ideario do P.P.G. (1976) 

- preautonomía: correspondencia con V.Moro (1977) 

- nota verbal de García Sabell ante o Rey; interpelación 

parlamentaria como Senador (s/d) 

- traslado dos restos de León Felipe (1978) 

- viaxe dos Reis á Arxentina (1979) 

- borrador para facer “suxerencias” a Adolfo Suárez (1980) 

- borrador do discurso de Fdez.Albor (2ª lexislatura) (1985) 

- estratexias para a negociación da “coordinación das Diputacións” 

 

II.- COMISIÓN MIXTA GOBERNO-XUNTA: - informes e correspondencia (ag.1978) 

- correspondencia (ag.-nadal 1978) 

- normativa reguladora da Comisión  

- listado de servicios a traspasar ás Consellerías de 

Cultura, Traballo, Sanidade 

- actas da Comisión (out.-nov.1978) 

- sobre o decreto de bilingüismo  

Addenda: documentación; minutas de reunións; 

correspondencia 
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       “ASUNTO GALAXIA”: - carta a M.Dónega (9/171992), con dossier dos feitos (orix. e 3 fotoc.) 

                                                - correspondencia relativa: Illa, Casares, D.Pardo, Dónega 

         - transcripción de “A nos aterra” da entrevista; texto      corrixido por A.S.S. 

       Addenda: transcripción da conversa; texto corrixido 

 

 

CARPETAS NOVAS (ARQUIVO PÓSTUMO ) 

 

 

A.- MANUSCRITOS (aproximadamente 1.000, algúns inéditos) 

(caixas nº 2 e 3; arquivadores 1 a 5) 

 

    - poemas e relatos curtos de xuventude 

    - conferencias  

    - pregóns 

    - artigos periodísticos 

 

B.- FUNDACIÓN ROSALÍA 

(caixa nº4 e 4 bis) 

 - dossiers da Xunta de Goberno e Festas do 15 e 25 de    Xullo (preparación; correspondencia; 

recortes de prensa) 

 - dossiers sobre a Ruta Rosaliana 

 - dossiers sobre edicións rosalianas 

 - dossiers sobre congresos, xornadas, exposicións, etc. 

 

C.- FUNDACIÓN OTERO PEDRAYO 

(caixas nº5 a 7) 

 

 - dossiers de Reunións Plenarias 

 - protocolos dos Actos Literarios 

 - correspondencia relativa á F.O.P. (2004-1977) 

 - homilías das Misas da romería de Trasalba 

 - dossier sobre o enterro de D.Ramón (fotográfico e prensa) 

 - copia do testamento de D.Ramón (1975) 

 - documentación da constitución da Fundación 

 - documentación do monumento a O.P. na Alameda de Ourense 

 - documentación sobre “A lagarada” 

 - historia clínica de O.P. 

 - dossiers varios de prensa 
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 - video (2) de entrevista a O.P. (1975) 

 - homenaxe a O.P. en Bos Aires (1959) (cedido por Neira Vilas) 

 

D.- FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 

(caixa nº8) 

-estatutos 

                   - dossiers de Xuntas de Patronato 

                   - discurso de C.J.C. na Casa de Galicia en Madrid (1992; fotoc.) 

- correspondencia 

                   - documentación varia 

- DVD “La Colmena” 

- DVD “Plan Estratégico” 

 

E.- FUNDACIÓN PREMIOS DA CRÍTICA 

(caixa nº8) 

- correspondencia 

- premio a Fdez.del Riego 

 

F.-  FUNDACIÓN CASTELAO 

(caixa nº8) 

 - estatutos 

 - correspondencia 

G.- FUNDACIÓN VALLE-INCLÁN 

(caixa nº8) 

 - correspondencia 

 

H.- FUNDACIÓN ALFREDO BRAÑAS 

(caixa nº8) 

 - correspondencia 

 

I.- MUSEO DO POBO GALEGO 

(caixa nº8) 

- estatutos  

- memoria de actividades 

- correspondencia 

 

J.- S.E.P.T. 

(caixa nº8) 

 - estatutos  
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 - correspondencia 

 

K.- CENTRO RAMÓN PIÑEIRO 

(caixa nº8) 

 - constitución 

 - normativa 

 - memoria e plan de actividades 

 - correspondencia 

 

L.- CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

(caixa nº8)  

- preparación de reunións 

- correspondencia 

                   - documentación varia 

 

M.- I.G.I. 

(caixa nº8) 

 - minutas dos Consellos de Administración 

 - memoria de actividades 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

N.- REAL ACADEMIA GALEGA 

(caixa nº8) 

 

- dossier sobre o nomeamento de A.S.S. como correspondente: retrincos de prensa; 

correspondencia 

 

O.- ASUNTOS MÉDICOS 

(caixa nº9) 

 - participación en proxectos 

 - correspondencia 

 - dossier sobre a “Comisión Nacional de Especialidades Médicas” (1979): correspondencia e 

documentación 

 

P.-  INICIATIVAS CULTURAIS DIVERSAS 

(caixa nº10)  

 

Retorno de Castelao (1984): 

 - acta notarial 
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 - verbas de J.A.Fierro na repatriación de Bos Aires (25-6-1984) 

 - verbas de L.Sobreira na inauguración da exposición sobre Castelao en Bos Aires (21-6-1984) 

 - retrincos de prensa 

 - dossier “retorno de Castelao” (algúns documentos) 

 - fotografías da firma por T. Castelao (con nota manuscrita de C.Casares, e algúns negativos) 

 

Partido Popular Galego (1976 e ss.): 

 - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre a fusión das Sociedades galegas en Bos Aires (1979): 

 - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

                    - fotografías 

 

Fundación KOLBE: 

 - documentación varia 

 - correspondencia 

 

Comisión Coordinadora das Efemérides culturais galegas (1980): 

 - retrincos de prensa 

 - correspondencia 

 

 Dossier sobre a creación do Museo Castelao en Rianxo (1999) 

 

Visita a Galicia de Fernando de la Rúa (1995) 

 

Dossier sobre S.E.P.T. e liturxia en galego (1968): 

 - correspondencia 

                    - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre “Foro del pensamiento europeo” (1987): 

 -correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre a promoción do libro galego en Bos Aires (1994):  

- correspondencia 

-documentación varia 
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- retrincos de prensa 

 

Dossier sobre o “Instituto Gallego de cooperación iberoamericana” (1982): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre a constructora benéfica “Ntra.Sra. de Fátima” (1987): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre o segundo Canal da TVG (1990): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

                    - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre a montaxe sobre L.Pimentel (1990): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre a solicitude de relacións diplomáticas coa República Democrática de Corea (1991) 

 

Dossier sobre a petición de Medalla Castelao para Tacholas e M. Villanueva (1991): 

 - correspondencia 

                    - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre “Editorial Celta” e “El Ideal Gallego” (1982):  

- correspondencia 

- documentación varia 

- retrincos de prensa 

 

Dossier sobre a “S.D.Compostela” (1962):  

- correspondencia 

- fotografías 

- Peña dos Ex Directivos da S.D. (1991) 

 

Dossier sobre normalización lingüística na Administración:  

- correspondencia 

- documentación varia 
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                   - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre a “Fundación Galicia-Empresa” (1994):  

- correspondencia 

- documentación varia 

 

Dossier sobre Pura Vázquez (1993): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

 

Dossier sobre a “Casa do Humor”( 1995):  

- documentación 

 

Dossier sobre a “Asociación europea de Amigos del Camino de Santiago” (1986) 

 - documentación 

 

Dossier sobre a doazón de óleos de Castelao á Real Academia Galega por “Aguas de Mondariz”: 

 -correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre a viaxe da Mesa do Parlamento a Bos Aires (1987): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre o Diccionario audiovisual galego-castelán (1998):  

- correspondencia 

 

“Asociación de antigos alumnos e amigos da USC” (1998):  

- correspondencia 

- documentación varia 

 

“Vodas de Prata da S.D.”(1987): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre o “Buque Galatea” (1982 e ss.): 

 - correspondencia 

 - retrincos de prensa 
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Pregunta no Parlamento a Fdez.Albor (1985):  

-documentación 

 

Programas electorais do PP (1985): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 

Dossier sobre o Cardeal Quiroga: 

 - correspondencia 

 - homilía na inauguración da Casa de Rosalía (1971) 

 - fotografía 

 

Consello Galego de Sanidade (1979): 

 - correspondencia 

 - documentación varia 

 - retrincos de prensa 

 

Premio “Gallego del año”: 

 - actas (1999, 2001, 2004) 

 

Premio das Letras e das Artes de Galicia (2002): 

 - normativa 

 - dossiers sobre os candidatos 

 

 

Q.- CORRESPONDENCIA PERSOAL  

(caixas nº11 e 12; arquivadores 1 a 4;  dous dietarios coa “correspondencia de saída”, de 1984 a 2004)) 

 

1.- Otero Pedrayo: 

 - con O.P.: 36 cartas (1946, 1956,1957, 1959 a 1963, 1966, 1972 a 1975) 

 - notas de O.P : 1 (s/d) 

 - textos de O.P.: - “coxos egrexios” (orix., s/d) 

                            - poemas para A.S.S. (2 orix., 1961) 

                            - “Horas de Sanatorio, camino de perfección” (orix., 1966) 

                            - “Cartas aos rapaces de Galaxia” (fotoc., 1974) 

                            - testamento ológrafo inacabado (orix., 2-6-1975) 

                            - discurso (2 orix., s/d) 

                             - 2 fotoc. (1948; s/d) 
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                             - poema a Teresa Rey (fotoc., 1960) 

                             - carta dun primo Alfonso (¿) (fotoc., 1902) 

                             - carta á súa nai (1920) 

                             - carta a Fdez.Albor (1974) 

                              - carta a J.M.Otero Novas (1975) 

     - fotografías: dous negativos 

2.- Ramón Piñeiro: 

 - cartas: 4 (1975,1981, 1988, 1989) 

 - texto mecanografiado en defensa de G.Sabell (s/d) 

3.- G.Sabell: 

 -cartas: 1 (1955) 

 - notas: 2 (s/d, 1977) 

  - postais : 2 (1961 ¿) 

  - autógrafos: 4 (1969, 1970, s/d, s/d) 

  - texto Ofrenda como Delegado Rexio (1985) 

  - pésame a A.Suárez (fotoc., 2001) 

4.- Carballo Calero:  

-cartas: 1 (1962) 

- notas: 1 (1980) 

- relato sobre C.C. (1980) 

5.- Fdez.Albor:  

-cartas: 3 (1955, 1956) 

6.- Díaz Pardo: 

 - cartas: 2 (1984, 1996; vid. tamén “Asunto Galaxia” e “I.G.I.”) 

 - nota: 1 (s/d: 1993?) 

7.- Manuel Beiras: 

 - cartas: 2 (1994, 1995) 

8.- Camilo José Cela: 

 - cartas: 5 (1975, 1980, 1988) 

 - notas: 2 (1987, 1988) 

 - telegrama: 1 (1988) 

 - recortes de prensa, correspondencia relativa 

9.- Neira Vilas: 

 - cartas: 3 (1997, 2004) 

 - notas: 2 (1993, 2003) 

10.- Manuel María: 

 - cartas: 1 (1993) 

11.- Glez.Tosar: 

 - cartas: 3 (1990, 1991, 1996) 
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12.- Bouza Brey:  

- notas: 1 (1961)  

13.- Luis Moscoso: 

- cartas: 3 (1977) 

14.- Alonso Montero: 

 - nota “recíproca”: 1 (1996; orix. e 2 fotoc.) 

 - discurso no Premio Otero Pedrayo (fotoc., 1989) 

15.- Alfonso Zulueta:  

- nota: 1 (1988) 

16.- M.Suárez Suárez:  

- notas: 2 (1998, 1999) 

17.- Chao Rego:  

- cartas: 1 (1991) 

18.- Torres Queiruga: 

 - notas: 1 (1983) 

19.- Bieito Ledo: 

 - cartas: 1 (1986) 

 - notas: 2 (1997, 2000) 

20.-  Fdez.del Riego:  

- notas: 1 (2004) 

21.- X.Alcalá:  

- cartas: 3 (1993, 1994, 1997) 

22.- Siro:  

- cartas: 1 (1985) 

23.- Filgueira Valverde: 

 - notas: 3 (1987, 1995, s/d) 

24.- Luz Pozo:  

- notas: 1 (2001) 

25.- Leyra Domínguez:  

- cartas: 2 (1996, 1997) 

26.- Carlos Baliñas: 

 - cartas: 1 (2000) 

 - notas: 2 (2000) 

27.-  X.Torres:  

- cartas: 5 (1961, 1997, 2001, 2002) 

 

28.- Pura Vázquez:  

- cartas: 2 (1996, 2001) 

29.- Ferro Ruibal: 



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMADEVILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 

81 

 

 - cartas: 3 (1995, 1996, 2004) 

30.- Freixanes: 

 - notas: 2 (s/d: 1977 ¿) 

31.- Galicia emigrada: 

 

ARXENTINA 

J.Loray: 1 (1993) 

Manuela García Campos: 1 (1992)  

L.Sobreira: 3 (1984,1987) 

A.Baltar: 1 (1983) 

C.Pereira: 2 (1993 

H.Expósito: 2 (1991) 

Valentín (¿): 1 1975 

A.Reboreda: 3 (1983, 1989) 

Rodolfo A.Glez: 11 (1982 a 1984, 1992, 1996) 

Sánchez Millares: aprox. 50 (1981, 1982) 

Albino Fernández: 4 (2000 a 2002, 2004) 

Carlos Penelas: 2 (1995) 

Rodolfo Alonso: 4 (1995, 2000, 2002) 

Alberto Adrio: 3 (1994, 1995) 

M.Rdguez Sanmartino: 1 (2000) 

Rosa A.L.Puente: 4 (1991, 1992, 2000) 

Adolfo Lozano: 3 (1992, 1998) 

Rodolfo Prada: 1 (1980) con autógrafo de Castelao; en arquivador nº1 (*) 

J.M. Pérez: aprox. 300 (1979 a 2004); en arquivador nº3 

 

CUBA 

Jesús Barros: 1 (1991) 

A.Hart Dávalos: 1 (1997) 

Curros Casares: 1 (1990) 

 

URUGUAY 

Meilán: 11 (1982, 1983) 

 

CHILE 

A.Prada Fraga: 1 (2001) 

Mario Moure: 1 (1997) 

 

PUERTO RICO 
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Matilde Albert: 1 (1997) 

 

32.- Institucións Públicas:  

- Presidente Fraga: 33 cartas e notas 

- Conselleiros: 23 cartas e notas 

- Concello de Santiago: 3 

- “Igrexa”: 14 

                   - Fundacións: 2 

- Universidades: 3 

- Museo do Pobo Galego: 2 

- Parlamento de Galicia: 2 

- Corpos de Policía: 2 

- entidades diversas: 7 

34.-Outros varios: aprox. 60 cartas e notas; minutas de reunións  

 

 

R.- DOCUMENTACIÓN VARIA 

(caixas nº13 a 20; na nº16, tamén 2 fotos soltas e 2 álbumes)  

         - carpeta con artigos e conferencias de García Sabell 

         - fotocopia da carta do fillo de Curros (1951);en caixa nº11, arquivador nº1 

- retrincos de prensa  

- documentación para artigos e outros traballos 

- documentación sobre o “Centro Gallego de La Habana” 

- publicacións alleas (inéditas ¿) 

                   - arquivo propio de artigos e outros traballos 

 

 

 

ARQUIVO SONORO 

(caixas nº21 a 23; relación numerada das distintas cassettes) 

 

- Cassettes do “Parladoiro” (249); con documentación e minutas da preparación 

- Entrevistas, discursos, recitais, conferencias, etc.( de A.S.S. e outros) en soporte: 

 - cassettes (133; outras 7 máis sen identificar) 

 - videos (8) 

 - DVD (5) 

 - CD (2) 

 - diskette (16) 

- Relación numerada das distintas cassettes 
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ARQUIVO FOTOGRAFICO 

(caixas nº24 e 25) 

 

 - 13 álbumes 

 - fotos soltas 

   

 

ARQUIVO VARIO 

 

- Títulos 

- Distincións 

- Premios 
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NOTA: 

 

A  documentación referida ao apartado das propostas e a da documentación da reiniciacion do expediente de 

incoación como Ben de Interese Cultural na categoría de Territorio Histórico, atópanse en reelaboración 

conxuntamente coa Comisión de Goberno e no seu caso a Administración Autonómica. 

 

 

Xuño 2019. 



  
 
  

PROPOSTAS	DE	ACTUACIÓN		
	

PROPOSTAS	DE	ACTUACIÓN		
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O Presente proxecto director focaliza a súa atención naqueles elementos que deberán ser tidos en 
conta no futuro inmediato para manter os valores propios desta paisaxe íntima da Casa Grande de 
Cima de Vila, en Trasalba. 
As actuacións realízanse tendo en conta os criterios vixentes en materia de restauración do 

patrimonio cultural. A natureza das obras propostas pretende adherirse aos criterios de mínima 

intervención, así como a unha compatibilidade material e de imaxe coa natureza do monumento. 

Pero ao mesmo tempo, o proxecto asume o reto de intervir no patrimonio dende o coñecemento 

técnico e a fiabilidade dos recursos hoxe dispoñibles para o exercicio da conservación da integridade 

da arquitectura e do patrimonio moble existente no conxunto. Ambos criterios son postos en equilibrio 

permanente, sempre ao servizo da conservación dos valores contidos no ben cultural, sexan estes 

históricos, artísticos ou culturais. 

 

INTRODUCIÓN Á MEMORIA TÉCNICA  

 

Ao longo desta memoria técnica e descritiva que acompaña este proxecto tivéronse en conta 
os criterios desenvoltos na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia 5/2016 do 4 maio. Durante o 
proceso proyectual estes valores e criterios foron imprescindibles. Da mesma maneira, o 
proxecto púidoos relacionar, configurando un documento que vela por unha intervención 
científica, rexistrando, estudando e analizando os seus diferentes casuísticas, ademais 
préstase unha especial atención á conservación da lectura das diferentes autenticidades 
documentadas constructivamente e que están implementadas nas fábricas.  
 

CAPÍTULO I  
Artigo 40. Modelos de intervencións  

 

Para os efectos desta lei, as intervencións nos bens materiais protexidos polo seu valor 

cultural ou, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento 

poden clasificarse nalgúns dos seguintes tipos: 

a) Investigación: accións que teñan como obxectivo ampliar o coñecemento sobre o ben ou 

o seu estado de conservación e que afecten directamente o seu soporte material. Inclúe as 

accións e procedementos necesarios para elaborar un diagnóstico e caracterizar os materiais 

e os riscos que afectan o ben.  

b) Valorización: medidas e accións sobre os bens culturais ou o seu ámbito próximo que 

teñan por obxecto permitir a súa apreciación, facilitar a súa interpretación e acrecentar a súa 

difusión, especialmente no ámbito educativo, e a súa función social. 

c) Mantemento: actividades cotiás, continuas ou periódicas de escasa complexidade técnica 

sobre o soporte material dos bens ou o seu ámbito próximo para que manteñan as súas 

características, funcionalidade e lonxevidade, sen que se produza ningunha substitución ou 



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMA DE VILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 
 

 3 

introdución de novos elementos. Procedementos e actuacións de monitorización que teñan 

por obxecto realizar o seguimento e medición das lesións, dos axentes de deterioración ou 

dos posibles factores de risco, e os dirixidos a implantar e desenvolver accións de 

conservación preventiva. 

d) Conservación: medidas e accións dirixidas a que os bens conserven as súas 

características e os seus elementos en adecuadas condicións, que non afecten a súa 

funcionalidade, as súas características formais ou o seu soporte estrutural, polo que non 

supoñerán a substitución ou a alteración dos seus principais elementos estruturais ou de 

deseño, pero si actuacións no seu ámbito co obxecto de evitar as causas principais da súa 

deterioración. 

e) Consolidación: accións e medidas dirixidas ao afianzamento, o reforzo ou a substitución 

de elementos danados ou perdidos para asegurar a estabilidade do ben, preferentemente co 

uso de materiais e elementos da mesma tipoloxía que os existentes, ou con alteracións 

menores e parciais dos seus elementos estruturais, respectando as características xerais do 

ben. 

f) Restauración: accións para restituír o ben ou as súas partes ao seu debido estado, sempre 

que se dispoña da documentación suficiente para coñecelo ou interpretalo, con respecto aos 

seus valores culturais. A restauración pode implicar a eliminación de elementos estraños ou 

engadidos sen valor cultural ou a recuperación de elementos característicos do ben, 

conservando a súa funcionalidade e estética. 

g) Rehabilitación: accións e medidas que teñan por obxecto permitir a recuperación dun uso 

orixinal perdido ou novo compatible cos valores orixinais dun ben ou dunha parte del, que 

poden supoñer intervencións puntuais sobre os seus elementos característicos e, 

excepcionalmente e de maneira xustificada, a modificación ou a introdución de novos 

elementos imprescindibles para garantir unha adecuada adaptación aos requirimentos 

funcionais para a súa posta en uso. Inclúense as accións destinadas á adaptación dos bens 

por razón de accesibilidade. 

h) Reestruturación: accións de renovación ou transformación en inmobles nos que non se 

poida garantir o seu mantemento ou o seu uso polas súas malas condicións de conservación 

ou por deficiencias estruturais e funcionais graves e que poden supoñer unha modificación 

da súa configuración espacial e a substitución de elementos da súa estrutura, acabado ou 

outros determinantes da súa tipoloxía, cun alcance puntual, parcial ou xeral. 

i) Ampliación: accións destinadas a complementar en altura ou en planta bens inmobles 

existentes con criterios de integración compositiva e coherencia formal compatibles e 

respectuosos cos seus valores culturais preexistentes. 

j) Reconstrución: acción destinada a completar un estado previo dos bens arruinados 

utilizando partes orixinais destes cuxa autenticidade poida acreditarse. Por razóns 
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xustificadas de recomposición, interpretación e correcta lectura do valor cultural ou da imaxe 

do ben admitiranse reconstrucións parciais de carácter didáctico ou estrutural, que afecten 

elementos singulares perfectamente documentados. 

 

Artigo 41. Niveis de protección 

 

1. Nos bens integrantes do patrimonio arquitectónico ou industrial, o diferente alcance da 

protección, derivada da relevancia do seu valor cultural e do seu estado de 
conservación, pode clasificarse nos seguintes niveis: 

a) Protección integral: conservación íntegra dos bens e de todos os seus elementos e 
compoñentes nun estado o máis próximo posible ao orixinal desde a perspectiva de 
todos os valores culturais que conforman o interese do ben, respectando a súa 
evolución, transformacións e contribucións ao longo do tempo. 
 
b) Protección estrutural: conservación dos elementos máis significativos e relevantes dos 

bens, así como daqueles que resulten máis característicos tipoloxicamente ou que sexan 
obxecto dunha concreta apreciación cultural. 
 

c) Protección ambiental: conservación dos aspectos máis visibles e evidentes dos bens 

que, malia non presentaren un interese individual destacable, conforman o ambiente dun 

lugar de forma homoxénea e harmoniosa. 

 

2. Nos bens inmobles poderán definirse na súa delimitación diferentes niveis de protección 

nas súas partes integrantes, derivados do alcance do seu coñecemento ou de evidencias da 

presenza de restos ou estruturas. 

 

3. Aos bens declarados de interese cultural corresponderalles sempre unha protección 

integral, sen prexuízo dos diferentes niveis de protección que correspondan a algún dos 

elementos singulares que compoñen en conxunto un ben de carácter territorial. 

 

4. Os bens inmobles catalogados incluiranse nalgún dos niveis de protección descritos neste 

artigo, en función dos seus valores concretos, dato que figurará expresamente na orde de 

inclusión no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia ou no catálogo de planeamento 

urbanístico. 

 

 

Tívose en conta o Artigo 43. Proxecto de intervención e memoria final de execución; o 
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apartado 1, e ademáis terase en conta para a dirección de obra e a memoria final, o finalizar 

cada unha das intervencións, o que especifica nos puntos 2 e 3. 

 

1. As actuacións que excedan as de mantemento sobre os bens declarados ou 
catalogados exixirán a elaboración do correspondente proxecto de intervención, 

que conterá os seus datos de identificación, o estudo do ben e da súa documentación 

histórico-artística, a análise previa física, química ou biolóxica, segundo o caso, fichas de 

diagnose do seu estado de conservación, a proposta e metodoloxía de actuación, a 

análise crítica do valor cultural e da avaliación da proposta, as técnicas, produtos e 

materiais que se van empregar, a documentación gráfica da actuación e o programa de 

mantemento e conservación preventiva.  

 
Regulamentariamente determinaranse, segundo o alcance das obras, as características 

que debe reunir cada proxecto. 

 

2. Tras finalizar a intervención, elaborarase unha memoria final que documente 

adecuadamente todo o proceso levado a cabo en cada unha das súas fases e para todas 

as disciplinas aplicadas. Conterá, polo menos, unha descrición pormenorizada da 
intervención realizada, con especificación dos tratamentos e produtos 
empregados, así como a documentación gráfica de todo o proceso e o estudo 
comparativo do estado inicial e final.  
 

3. O proxecto de intervención e a memoria final serán redactados por un ou unha 

profesional, ou por un equipo interdisciplinar, que conten con formación e 
cualificación suficiente en materia de investigación, conservación, restauración ou 
rehabilitación dos bens integrantes do patrimonio cultural en función das 
intervencións que se proxecten. Un exemplar da memoria final, incluído o seu soporte 

dixital, será entregado á dirección xeral competente en materia de patrimonio cultural no 

prazo de seis meses desde a finalización da intervención. 

 

 

 

En todo momento da elaboración destas propostas ao nivel dun proxecto básico, tivéronse 

como criterios base os que define o articulo 44 Criterios de intervención nos bens, sempre a 

ser considerados na fase proxectual do proxecto de execución de cada unha destas e 

acolléndonos á autorización excepcional do punto: 
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1. As actuacións que se leven a cabo sobre os bens declarados de interese cultural e 

catalogados seguirán os criterios seguintes: 

 

a) Salvagarda dos seus valores culturais e conservación, mellora e, de ser o caso, 

utilización adecuada e sustentable.  
 

b) Respecto polas súas características esenciais e polos aspectos construtivos, 
formais, volumétricos, espaciais e funcionais que os definen. Procurarase sempre a 

aplicación do criterio de mínima intervención nos bens artísticos. 

 

c) Conservación das contribucións de todas as épocas existentes no ben. 
Excepcionalmente poderá ser autorizada a eliminación dalgunha contribución de 
épocas pasadas no caso de que supoña unha degradación comprobada do ben e 

de que a dita eliminación sexa necesaria para permitir a súa adecuada conservación e a 

súa mellor interpretación histórica e cultural. As partes eliminadas quedarán debidamente 

documentadas. 

 

d) Preferencia pola utilización de técnicas e materiais tradicionais. 

  

CAPITULO II  

 

Artigo 89. Metodoloxía e criterios que se deben seguir nas actuacións sobre o patrimonio 

arquitectónico 

 

1. Calquera intervención sobre un ben integrante do patrimonio arquitectónico 
declarado de interese cultural ou catalogado basearase nunha rigorosa análise 
crítica dos seus valores culturais, que incluirá unha avaliación do ben e dos 
seus elementos característicos e que se dirixirá a asegurar o mantemento das 
características e valores que configuran a súa significación, realizando para iso unha 

investigación apropiada e recompilando a documentación necesaria. A análise terá 
como obxectivo básico a salvagarda da autenticidade e integridade do ben e 
avaliará desde as distintas perspectivas de estudo a actuación que se propón. 

 

2. A dita análise será realizada por un equipo interdisciplinar composto por persoal 

técnico e profesional competente en cada unha das materias obxecto de estudo, no 

caso dos bens máis relevantes. 
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3. En bens integrantes do patrimonio arquitectónico nos que se proxecten actuacións 

susceptibles de afectar o patrimonio arqueolóxico, realizarase un estudo previo para 

avaliar a compatibilidade das actuacións coa salvagarda dos restos arqueolóxicos que 

poidan aparecer. Nos casos en que a afección ao subsolo sexa pequena, a 

intervención arqueolóxica poderá executarse en paralelo á obra. 

 

4. A conservación do patrimonio arquitectónico debe considerar os criterios de 

sustentabilidade medioambiental, procurando que as intervencións se realicen con 
métodos compatibles co seu valor cultural e deseñando un mantemento, uso e 
xestión futura sustentables. É recomendable a utilización de materiais, técnicas 

construtivas e solucións arquitectónicas tradicionais que, pola súa probada 

experiencia, efectividade e adaptación sensible ao medio, adoiten contribuír á 

sustentabilidade. Porén, o significado cultural dos bens integrantes do patrimonio 

arquitectónico non debe verse danado polas medidas de mellora da eficiencia 

enerxética. 

 

5. A consellaría competente en materia de patrimonio cultural establecerá, mediante 

instrucións, o contido, o formato e o soporte dos proxectos de conservación e dos 

informes interdisciplinares ou especializados necesarios, as disciplinas e o persoal 

profesional que debe participar na avaliación, deseño e execución das actuacións e 

os criterios que se seguirán no deseño e a prescrición das técnicas e procedementos 

de conservación que se aplicarán sobre o patrimonio arquitectónico. 

 

 

Seguindo como base estes criterios propóñense a continuación unha serie de actuacións para levar 

a cabo no próximo cuatrienio, desglosados pola súa importancia na conservación do Ben e a súa 

promoción e difusión. 
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As actuacións que se van a levar a cabo son as seguintes: 

 

 
PROPOSTAS DE ACTUACIÓN 
 

• DRENAXES PLANTA XERAL 

• DRENAXES PLANTA SOTO 

• TRASDOSADOS PLANTA BAIXA 

• TRASDOSADOS E ALMACÉN PLANTA SOTO 

• REPARACIÓN DOS BEIRADOS DAS CUBERTAS 

• DETALLES DOS BEIRADOS 

• DETALLES DOS BEIRADOS 2 

• SELADO FIESTRAS DA GALERÍA 

• ENCINTADO DOS MUROS 

• CUBERTA DA EIRA 

• PORTA DA MINA  

• ACTUACIÓN PAISAXÍSTICA NO ENTORNO DO ALXIBE  

• XUNTAS DOS MUROS 

• RETIRADA DE MALLAS METÁLICAS NA HORTA 

• ACTUACIÓN EN PROL DA ACCESIBILIDADE ACCESIBILIDADE 

• VEXETACIÓN E XARDINERÍA 

• SONDEOS E PROXECTO ARQUEOLÓXICO 

• LEVANTAMENTEO XEOMÁTICO 3D DA EDIFICACIÓN PRINCIPAL  

• INVENTARIADO E SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

• ESPACIO COMPLEMENTARIO PARA A RESIDENCIA DE ARTISTAS E ESCRITORES OU A 

AMPLIACIÓN DA MUSEALIZACIÓN DO LEGADO DE D. RAMÓN OTERO PEDRAYO. 

• PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO DA CASA GRANDE DE CIMA DE VILA 
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DRENAXES DOS ESPAZOS EXTERIORES 

 

O sistema de drenaxe aberto é unha solución que permite rexistrar e conducilas augas de 

precipitación, e importante mantelo limpo para que o seu funcionamento sexa bo. Cabe destacar que 

baixo un réxime de intensas precipitacións puidesen aflorar augas subsuperficiales que son as que 

fan que a humidade penetre no interior da sala de conferencias, na súa parte alta, onde os aseos. É 

por iso que o deseño dunha drenaxe perimetral adecuada será de vital importancia co fin de illar a 

edificación de augas superficiais que puidesen provocar filtracións, humidades e inundacións que 

potencialmente afectarían á edificación. Proponse deste xeito drenar o permítero da Casa Grande 

así coma os camiños, que permitirá un maior control da auga. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1_Plano 92 PA 01 DRENAXE COMPLETO. Marcanse en liña verde os drenaxes 

propostos. 
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Trasdosados: 

 

O interior da Casa  

 

 

A aparición de humidades nas fachadas este e sur lévanos a proponer a colocación dun trasdosado 

autoportante, na cara interior destas fachadas despois de facer un saneamento de xuntas, na cara 

exterior destas fábricas: limpeza e retirada de todos os morteiros de cemento e substitución dos 

mesmos por morteiros de cal e area. 

 

No soto, na área dos aseos, proponse a súa substitución por unha zona de almacenaxe, unha vez 

liberado o espazo e saneadas as paredes e tamén trasdosadas. 

 

 

 
Ilustración 2 94 PA 03 TRASDOSADO. A liña verde marca o perímetro que se propón trasdosar. 

 

 

Cubertas  

 

As actuacións dedicadas á corrección de humidades comprenden a revisión e substitución, de ser 

necesario, da cubrición de tella cerámica tomada con morteiro de cemento, por nova cubrición de 

tella cerámica tomada con adhesivo e herraje de aceiro inoxidable. 

 

Revísanse todas as embocaduras, engallados, encamisados, solapes, etc., 

 

Beirados ou beiriles da cuberta que se propón revisar para comprobar se existe a necesidade de 
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unha 

 rehabilitación. Ademáis, aqueles elementos elementos de madeira deben ser tratados contra 

parasitos tipo Hylotrupes bajulus , anobios, fungos de putrición, termitas etc, mediante a aplicación 

dun producto oleoso-fungicida. 

Comprobación do encontro entre o faldón do tellado da casa grande e o da galería pechada. 

Proponse a revisón de todolos cumios das cubertas para comprobar se existe a necesitadade de 

unha 

rehabilitación. 

 

 
Ilustración 3. 96 PA 05 REPARACIÓN BEIRADOS  

 

 

Carpintaría exterior 
 
Restauración de carpintaría do mirador deseñado por Castelao,  

 

Restauración de carpintería de madeira de castiñeiro, comprendendo: substitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, e ou despegado de peza, posterior rearmado, con substitución 

de elementos deteriorados por outros de madeira curada ou antiga, con ensambles similares aos 

orixinais, recuperación de pequenos volumes perdidos con masilla especial de madeira adherida con 

adhesivo, tapado de fendas, gretas e buracos con resina epoxi-madeira, lijado xeral, etc.  
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Ilustración 4 vista xeral  do mirador e detalle da perda de material. 



PROXECTO DIRECTOR DA CASA GRADE DE CIMA DE VILA, TRASALBA, AMOEIRO (OURENSE) 
 

 13 

    
Ilustración 5 fachada este da Casa, pódese ver a perda de vidrio na carpintería exterior. 

 

 

 

 

ENCINTADO 

 

Encintados históricos: 

A actuación está encamiñada a restauración das fábricas, eliminando os vellos encintados e 

substituíndoos por outros realizados con morteiro específico. 

 

Fábrica de sillería:  
 

Eliminación do rejuntado/ llagueado de morteiro de cal, xeso ou mixtos en fachada de fábrica de 

sillería, retirando manualmente o morteiro disgregado, e os morteiros de cemento, mediante brochas 

de porca, cepillos de raíces, espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión ou panca que 

poidan romper as arestas dos sillares sobre os que se forman as xuntas), e soprado con aire a 

presión controlada, nunca maior a 1 atmosfera de presión, para a eliminación dos detritus e material 

desagregado, outros tipos de morteiro non orixinais moito máis resistentes mecanicamente, 

eliminaranse só por indicación cando poida asegurarse que estes poderán desprenderse sen 

propiciar a rotura ou desconchadura de bordos. Estes traballos serán realizados por especialistas 

restauradores. 
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Rexuntado manual de xuntas históricas de fábrica de pedra de sillería:  

 

Realizarase con morteiro de cal de dosificación 1:3 cor natural, previa eliminación de restos de 

morteiro existente con aire a presión, inxección a pistola do morteiro preparado, enchendo ata 

enrase, eliminación das rebabas de morteiro e limpeza da pedra a medida que se realiza o selado.  

 

 

 
 

 

- Morteiro para rejuntado de sillería:  

 

a) Previamente elimináronse as xuntas antigas nunha profundidade suficiente para que o agarre das 

novas estea garantido, a decisión de experto/ s especialistas restaurador/é ao cargo e protexéronse 

as carpinterías, pavimentos, revocaduras ou elementos contiguos que puidesen verse afectados 

negativamente os traballos. 

 

b) Tras unha limpeza de chagas e tendeles con aire a presión, estenderase o morteiro cunha 

dosificación 1/4 lixeiramente coloreado con pigmentos ou terras naturais (cor e textura elixidos 
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previamente pola dirección facultativa e o/os especialista/ s restaurador/é)  

 

c) Salvo disposición contraria, a xunta haberá de quedar enrasada e eliminaranse as rebabas de 

morteiro e limparase a pedra a medida que se realiza o rejuntado antes do seu fraguado. d) Os 

traballos de rejuntado serán realizados unicamente por expertos/ as en restauración. 

 

 
 

- Selado de xuntas:  

 

a) Realizarase de modo manual mediante cal hidráulico NHL 3,5, de dosificación 1:3 aplicado en 

capas de 1 cm, deixándoo fraguar como mínimo 4 días entre capa. 

 

b) A última capa de acabado non terá un espesor maior de 2 mm e empregarase árido de 

granulometría moi fina (< 0,6mm). Nas xuntas moi estreitas inxectarase morteiro de inxección, de 

base cal hidráulico natural (con po de cuarzo e resina con fluidificante en proporción máxima 4% se 

se considerase necesario).  

 

c) Encherase ata enrase mediante inxección a pistola do morteiro preparado con resina acrílica 

enchendo, eliminando as rebabas de morteiro e limpando a pedra a medida que se realiza o selado.  
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d) A combinación de morteiros realizarase con produtos dunha mesma marca, que asegure a súa 

compatibilidade entre eles e cos morteiros antigos que poidan atoparse en bo estado ( Kimia, Keracoll 

ou equivalentes)  

 

e) Os traballos de selado serán realizados unicamente por expertos/ as en restauración.  

 

- Naqueles sitios inaccesibles ao morteiro dado o pequeno volume de ocos empregarase lechada 

inxeccións a presión moderada, entre 1 e 2 atmosferas realizadas a través das xuntas entre os 

mampuestos, o que é tanto a mellor maneira de evitar danos á fábrica como de chegar directamente 

ao seu núcleo; realizadas por tongadas de menos de 1 m de altura para evitar grandes presións 

laterais sobre as follas exteriores, e controladas mediante revisión constante das súas posibles fugas.  

 

- Os cales hidráulicos naturais fraguan en sentido inverso aos cementos, de dentro cara a fóra, polo 

que a auga necesaria quedará fixada e a sobrante expulsarase como vapor ao exterior. Este 

mecanismo elimina a posibilidade de condensacións, diminuíndo a aparición de fenómenos de 

fisuración e agrietamiento. 
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Muros exteriores, muros de fábrica en xeral: 

 

- saneado de xuntas ata unha profundidade de 3 cm, 

- selado e posterior rexuntado con morterio de cal e area, con tipo de xunta e color igual á executada 

no resto dos paramentos. 

- Hidrofugado preventivo con carácter biocida. 

- Consolidación mediante aplicación de silicato de etilo 

- Recomposicións volumétricas e selado de fendas segundo sexa necesario 
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CUBERTA DA EIRA 
 
A posible escorrentía de auga polo interior da muralla fixo que se tomará a medida de levantar a 

cuberta sobre o muro, nun continuo de cemento, totalmente visible dende o exterior e rompendo a 

magnífica visión do peche que da ao antigo Camiño Real. 

 

 

 

 

 
Ilustración 6 

 

PORTA DA MINA 
Sustitución da porta metálica por unha de madeira, acorde ao resto das carpintarías que do pazo. 
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ACTUACIÓN PAISAXÍSTICA NO ENTORNO DO ALXIBE 

 

A precariedade das instalacións fixo necesario no ano 2007 a realización dun proxecto de adaptación 

e as obras necesarias para a construción dun depósito de reserva de auga para a protección contra 

incendios, este depósito na actualidade acumula a auga centralizada que provén da rede xeral 

municipal ou da mina que actualmente subministra á Casa Museo. Está provisto dunha  bomba de 

presión que, de xeito independente, garanta a auga e a presión suficiente para alimentar os hidrantes 

externos que abrazan e protexen o conxunto de edificacións da Casa Museo.  

 

Dito estanque, bomba e complementos construironse no entorno adxunto á actual caseta de 

instalacións, na parte traseira da biblioteca (antiga palleira e sede do Centro de Estudios Oterianos 

(C.E.O.). Dito estanque integrause nun “sinxelo paisaxismo” que completa este entorno sensible e 

belo que actualmente se visualiza dende a ventá aberta que existe ó fondo da citada biblioteca. 

 

Proponse a readaptación do sistema de hidrantes a rede municipal recheando o alxibe, e deixando 

unha mínima capa de auga de 10-15 cms de profundidade, de xeito que non supoña ningún perigo 

para os visitantes nin obrigue a colocación dunha baranda que trastoque a interpretación da paixase 

xa conquistada, xa que a función deste depósito de abastecer de auga aos hidrantes é sustituida 

pola rede municipal. 
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RETIRADA DE MALLAS METÁLICAS NA HORTA 
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ACTUACIÓN EN PROL DA ACCESIBILIDADE ACCESIBILIDADE 
 

Proponse realizar un estudo de accesibilidade aos predios da Fundación Otero Pedrayo, así como 

estudar a contorna na que xa existen roteiros que percorren parte do paisaxe do Barbantiño e dos 

Chaos de Amoeiro, recuperando os vestixios dos Camiños Reais que cosían o seu entramado 

territorial. 
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LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO. 
Levantamento xeomático 2D/3D de alta precisión para virtualización métrica e estado actual: 

 

Interior /plantas de distribución SS e PB de edificación principal do conxunto da Casa – Museo de 

Otero Pedrayo. 

 

Alzados ortofotograficos – vectoriais dos lenzos de muralla historica adicados a peche e deslinde do 

conxunto da Casa – Museo de Otero Pedrayo. 
 
CONTORNA INTERACTIVA.  
POSTA EN VALOR DA CASA – MUSEO DE OTERO PEDRAYO 
 
Crearase un interface de navegación persoalizado ás necesidades do proxecto de posta en valor e 

divulgación. 

Nesta contorna disporase de forma ordeada: 

 

- A capacidade de dispor de contidos específicos. 

- Unha base de cor, logotipos, imaxes corporativas de institucións, etc… 

- Barras de ferramentas adaptadas. 

- Mapa/s de navegación, etc… 

Así mesmo, poderase replicar despois coma unha base de traballo para futuros proxectos, gardando 

sempre o deseño e orientación cara o navegante. 

O deseño desta interface, establecerase sempre para acadar a posibilidade de: 

 

o Integración dunha contorna 360º navegable de alta resolución. 

 

o Funcionamento inercial segundo navegación nun dispositivo móbil con xiróscopos incorporados. 

 

o Capacidade de percorrido virtual navegando ao través dun mapa persoalizado, mapa google ou ao 

través da propia contorna. 

 

o Capacidade de xeoposicionamiento espacial de contidos (tanto visibles coma ocultos) na contorna 

virtual creada. 

 

o Capacidade de navegación ao través de gafas RV tipo cardboard de baixo custe. 
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o Capacidade de consulta de información nunha contorna RV con gafas cardboard. 

 

o Capacidade de integración 100% nunha nova contorna web ou nunha xa existente. 

 

o Posibilidade de acceso online restrinxido. 

 

o Posibilidade de múltiples idiomas na plataforma. 

 

 

Segundo o carácter da contorna a definir, proponse xerar unha intro 360 directora dos espazos a 

modo de introducción e que nos permita visualizar e navegar aos diferentes puntos a demanda.  

 

A nosa proposta de enxeñería de deseño é:  

 

No acceso inicial a contorna, atoparémonos cun espacio virtual, interactivo e navegable de 360º, 

albergando diversa información cultural e de divulgación xeral do monumento. Dende esta intro 

navegarase a calquera dos outros puntos de interese. Disporase aquí un sistema de navegación a 

deseñar. 

 

Crearase unha contorna visual de alta resolución de bóveda completa, baseada en diversos polos 

visuais que acadará poder visitar e recoñecer calquera punto de interese reseñado na aplicación.  

Esta contorna visual 360 de alta resolución disporá das seguintes posibilidades:  

 

1. Sistema de navegación virtual para a inspección do ámbito.  

 

Crearemos unha contorna de navegación muy intuitiva que suporá o medio principal para a 

interacción co medio. Este sistema de navegación, permitiranos o poder desprazarnos por tódolos 

polos visuais da contorna e consultar a información xeolocalizada disposta, vídeos, etc…  

 

2. Mapa de situación e orientación visual.  

 

Neste sistema de navegación inclúese un mapa ou croquis de soporte e axuda á navegación no que 

ubicase o noso punto de vista actual e a nosa orientación visual en tempo real. De esta forma sempre 

estamos orientados.  

 

3. Puntos de vista terrestres ou aéreos.  
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Coas novas posibilidades de inspección que un punto/s de vista aéreo 360 de alta resolución implica.  

 

4. Accesibilidade online multiplataforma Win, Mac, Linux, Android, iOS.  

 

A contorna creada será accesible de forma online u offline segundo as necesidades do cliente ao 

respecto. Será accesible ao través dun ordenador de sobremesa e dispositivo móbil: tablet e 

smartphone. O sistema detecta e adáptase ao dispositivo de navegación.  

5. Sistema de navegación e interacción da información segundo gafas de RV (cardboard ou similar). 

incrementándose as posibilidades de navegación virtual ao través das google cardboard ou similar. 

 

 

Servizos métricos especializados: 

Levantamento xeomático 2D/3D de alta precisión para virtualización métrica e estado actual: 

Interior /plantas de distribución SS e PB de edificación principal do conxunto da Casa – Museo de 

Otero Pedrayo. Pazo Trasalba. 

 

 
SONDEOS E PROXECTO ARQUEOLÓXICO 
 
INVENTARIADO E SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA E A SÚA 
DIXITALIZACIÓN 
 

ESPACIO COMPLEMENTARIO PARA A RESIDENCIA DE ARTISTAS E ESCRITORES OU A 
AMPLIACIÓN DA MUSEALIZACIÓN DO LEGADO DE D. RAMÓN OTERO PEDRAYO. 
 
PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO DA CASA GRANDE DE CIMA DE VILA 
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PRESUPOSTO ESTIMATIVO DAS PROPOSTAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, PROMOCIÓN 
E DIFUSIÓN DO LEGADO DE D. RAMÓN OTERO PEDRAYO. 
 
 

1 DRENAXE DE ESPAZOS EXTERIORES ......................… 7.187,40 

2 DRENAXE DO PERÍMETRO DA EDIFICACIÓN ................… 3.864,38 

3 TRASDOSADOS EN PLANTA BAIXA ........................… 4.510,78 

4 CONVERSIÓN EN ALMACÉN DO ASEO DA PLANTA SOTO .......… 3.915,18 

5 ACTUACIÓNS EN CUBERTAS.  REVISIÓN E REPARACIÓN DOS DAS 
CUBERTAS E BEIRADOS ....… 

4.559,63 

6 ACTUACIÓN DE REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN  DA GALERÍA ..… 4.461,04 

7 ENCINTADO DE MUROS .................................… 32.185,97 

8 RESTAURACIÓN DA CUBERTA DA EIRA ....................… 10.112,68 

9 PORTA DA MINA ......................................… 429,67 

10 ACTUACIÓN PAISAXÍSTICA NO ENTORNO DO ALXIBE.........… 238,24 

11 LIMPEZA E CONSOLIDACIÓN DOS MUROS...................… 75.411,93 

12 RETIRADA DE MALLAS METÁLICAS NA HORTA..............… 616,98 

13 ESTUDO TÉCNIDO DAS INSTALAC. CABLEADOS E TUBERÍAS …... 1.522,40 

14 ACTUACIÓN EN PROL DA ACCESIBILIDADE ................… 5.128,61 

15 VEXETACIÓN E XARDINERÍA ............................… 41.619,00 

16 ESPACIO COMPLEMENTARIO PARA A RESIDENCIA DE 
ARTISTAS E ESCRITORES OU A AMPLIACIÓN DA 
MUSEALIZACIÓN DO LEGADO DE D. RAMÓN OTERO 
PEDRAYO 

300.000,00 

17 LEVANTAMENTO XEOMÁTICO 3D DA EDIFICACIÓN PRINCIPAL .… 3.190,00 

18 LEVANTAMENTO XEOMÁTICO 3D DA MURALLA HISTÓRICA .....… 9.650,00 

19 CONTORNA INTERACTIVA ...............................… 4.740,00 

20  SONDEOS E PROXECTO ARQUEOLÓXICO.................… 3.000,00 

21 INVENTARIADO E SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
EXTERNA E A SÚA DIXITALIZACIÓN. 

6.000,00 

22 PROXECTO MUSEOLÓXICO…............................… 5.500,00 

23 SONDEOS E PROXECTO ARQUEOLÓXICO.................… 3.000,00 

24 INVENTARIADO E SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 3.000,00 

25   PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO DA CASA 

GRANDE DE CIMA DE VILA 

18.000,00 

26 EXECUCIÓN DO PROXECTO MUSEOGRÁFICO……… 6.000,00 

27 XESTIÓN DE RESIDUOS ................................… 4.102,12 

28 CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS ......................… 3.418,40 

29 SEGURIDAD Y SALUD ..................................… 3.418,40 

 TOTAL: 562.782,81 
 

 



ANEXO AS PROPOSTAS DE ACTUACIÓN: 
 
 
 
 Na páxina 25  onde di  
 

“ PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO DA CASA GRANDE DE 
CIMADEVILA” 

 
queda definida desta maneira: 

 
 

“PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO DA CASA GRANDE DE 

CIMADEVILA INICIÁNDOSE CA MUSEOGRAFÍA E MUSEALIZACIÓN DA 

HABITACIÓN DOS CASEIROS, SITA ENTRE A COCIÑA E O CUARTO DE BAÑO, A 

MODO DE CONCRECIÓN INICIAL”  

 
 

 

 

Na páxina 26 onde di: 

 

26 Execución do proxecto museográfico……… 6.000,00 

 
 
Queda definida desta maneira: 
 
26 Execución do proxecto museográfico (primeira 

fase a habitación dos caseiros)……… 

6.000,00 
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