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1. FICHA TÉCNICA 

 

 

nome da actuación:  

   INFORME ARQUEOLÓXICO PARA A VALORACIÓN DE IMPACTO CULTURAL 

   PROXECTO DE MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS. 

   PROGRAMA DE SANEAMENTO DO RURAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA 
 

promotor:     CONCELLO DE PONTEVEDRA 

 

data da actuación:   Decembro de 2.014 
 

redacción do informe:   Celso Hugo Barba Seara 

 

código do documento:   14INF01IF01 
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2.  INTRODUCCIÓN E LOCALIZACIÓN 

 

 

 

O estudo que a continuación se expón foi encargado polo Concello de 

Pontevedra, promotor da obra, en Decembro de 2.014, e consiste na realización de 

un Informe de Valoración do Impacto Cultural do Proxecto de Mellora da Rede de 

Sumidoiros no Río Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de 

(Pontevedra), co fin de identificar e valorar as posibles incidencias sobre o Patrimonio 

Cultural. 

 

Dentro do obxecto deste traballo tamén se considera o posible Impacto sobre 

elementos do Patrimonio Histórico-Artístico e Etnográfico, que poidesen verse 

afectados polo desenvolvemento do proxecto constructivo para, no seu caso, propoñe-

las correspondentes Medidas Correctoras ao devandito impacto. 

 

 

2.1. normativa 

A normativa de obrigado cumplimento regúlase nas disposicións legais emanadas 

das: 
 

§ Lei 16/1985, de 25 de Xuño do Patrimonio Histórico Español. 

§ Lei 8/1995, de 30 de Outubro do Patrimonio Cultural de Galicia. 

§ Decreto 199/97 que regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

§ Real Decreto 1131/88, de 30 de Setembro, referente á execución do Real Decreto 

Lexislativo de Avaliación de Impacto Ambiental 

§ Real Decreto Ley 9/2000, de modificación do Real Decreto Legislativo 1302/1986 

de Evaluación de Impacto Ambiental 
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§ Lei 9/2002, do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 

Rural de Galicia e Lei 15/2004, do 29 de Decembro, de modificación da Lei 9/2002. 

§ Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra (Pontevedra), de 

1.989. 

 

Segundo as actuacións designadas dentro da lexislación vixente en materia de 

protección do Patrimonio Cultural, e nas distintas Resolucións Administrativas en 

relación con o proxecto técnico, implica a previsión de unha prospección arqueolóxica 

intensiva. A intervención debe cubrir sempre a totalidade dos lugares, zonas ou 

sectores do espazo de traballo ate que a documentación arqueolóxica obtida sexa 

satisfactoria. 
 

2.2. descrición da zona de traballo 

 
Os terreos nos que está proxectado o desenvolvemento do proxecto, sitúanse 

dentro dos límites do concello de Pontevedra, na parroquia de Tomeza (Pontevedra). 

 

O termo municipal de Pontevedra exténdese pola zona Sur da ría que leva o seu 

nome, onde ocupa os vales fluviais do Lérez e do Tomeza. Cara o Sur, chega ate a 

desembocadura do río Verdugo, en Pontesampaio e atópase rodeado de catro 

sectores montañosos separados entre sí por duas serras, unha de dirección meridiana 

e a outra noreste-sureste pola que trascurre o leito do río Lérez. 

 

Limita ao Norte cos municipios de Barro, Moraña e Campo Lameiro; ao Leste cos 

de Cotobade e Ponte Caldelas; ao Sur cos de Soutomaior, Vilaboa e Marín, e ao 

Oeste co Concello de Poio e coa ría de Pontevedra. 

 

Xeográficamente, a área estudada sitúase ao Oeste da provincia de Pontevedra, 

dentro do concello de Pontevedra. Dende o punto de vista tectónico e estructural, a 

superficie investigada inclúese na “Zona Centro Ibérica” definida por Julivert en 1972. 

Á súa vez inclúese na zona V de Matte, Ph (1968) “Galicia Occidental”. 

Xeolóxicamente o ámbito obxecto do presente estudo inclúese dentro da zona de 

Galicia-Tras os Montes, correspondéndose casi co núcleo do oróxeno hercínico. 
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O o desenvolvemento do proxecto executivo sitúase no entorno do río Gafos. Nace 

no Mato da Xestiña, lugar de Boullosa, en Figueirido, no concello de Vilaboa, e 

desemboca na ría de Pontevedra, na cidade de Pontevedra, no barrio das 

Corbaceiras. Ten un percorrido de 10.830 metros, boa parte de eles paralelos ao 

Camiño de Santiago na súa ruta portuguesa. Excepto nos seus últimos 600 metros, 

ten unha orientación Sur-Norte, cousa extraña nun río das Rías Baixas. 
 

Os seus afluentes son: o regato de Antiguidá, o río Miñoto ou Filgueira, Ponte Bala, 

río de Bois, río do Barco, río Pombal e Pintos. 
 

Ten un total de 16 pontes, e ate mediados do século XX funcionaron lavaderos y 

molinos. Desde la década de los 60, en el barrio pontevedrés de Campolongo fluye 

canalizado durante 525 metros. 

 

 
fotografía aérea da zona de traballo 
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3. PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓXICA DA ZONA 

 

 

O carácter periurbano da zona onde se proxecta o desenvolvemento do Proxecto 

de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. Programa de Saneamento do 

Rural do Concello de (Pontevedra), fai previsible a localización de novos elementos 

do Patrimonio Cultural, tanto arqueolóxicos como etnográficos, históricos ou artísticos. 

No entorno da zona localízanse vestixios galaico-romanos como restos de fábrica na 

Ponte do Couto e o miliario documentado durante as tarefas asociadas á construcción 

da liña de ferrocarril. Existen tamén topónimos significativos, fundamentalmente de 

carácter medieval, ou con implicacións arqueolóxicas asociados co tránsito do Camiño 

de Peregrinación a Santiago no entorno, así como o devir da Vía XIX do Itinerario de 

Antonino1, que coincidirían probablemente en este entorno . 

 
É posible que se localice algún xacemento de natureza invisible, é decir, aqueles 

que non poden ser documentados sen unha remoción do terreno que permita detectar 

restos de cultura material, xa que a capa vexetal dificulta a súa localización durante a 

prospección superficial. No que a problemática etnográfica se refire, debese sinalar 

que, ao igual que no caso anterior, existen elementos de natureza visible 

(construccións adxectivas, de arquitectura relixiosa e civil) e invisible (sobre todo de 

tradición oral e colectiva), e que se reflicte en que unhas poden ser documentadas 

mediante a inspección visual do terreno, as outras requiren dunha labor de entrevistas 

aos veciños da zona. 

 
O Informe Arqueolóxico de Valoración de Impacto Cultural realizado da conta de 

estos elementos, que se enumeran nos seguintes apartados; a problemática 

presentada por cada un deles considérase no apartado Medidas de Cautela de este 

estudo. 

 

                                                

 
1 Segundo os traballos realizados por Antonio de la Peña Santos nas súas diversas publicacións. 
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4.  DESCRICIÓN DO PROXECTO MARCO 

 

 

A continuación faise unha síntese do proxecto de Proxecto de Mellora da Rede de 

Sumidoiros no Río Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de 

(Pontevedra), encargado por orde do Concello de Pontevedra, ao equipo redactor 

encabezado polo enxeñeiro Jesús Gómez Viñas, Enxeñeiro Xefe da O.T.M.A.I.I.S. 

Toda esta información vese complementada pola memoria técnica, medicións e 

documentación gráfica do proxecto executivo. 

 

4.1. obxectivos da actuación 

 
O proxecto marco é a continuación de anteriores proxecto desenvoltos polo 

concello de Pontevedra e recolle as obras necesarias para conducir as augas 

verquidas na parroquia de Tomeza no Concello de Pontevedra, as súas conexións coa 

rede existente ate facelas chegar á pranta depuradora situada en Praceres, a súa 

definición en planos e as condicións técnicas que se deberán cumprir no 

desenvolvemento das actuacións. 

 

O Concello de Pontevedra considerou oportuno a realización de melloras no 

colector xeral do río Gafos, localizado na parroquia de Tomeza, polo tanto realizaronse 

os estudos previos á redacción do proxecto, co propósito de plantexar as posibles 

actuacións e dar a solución máis oportuna ás deficiencias actuais. 

 

O colector xeral do río Gafos iniciase na parroquia de Tomeza, no límite co concello 

de Vilaboa, trascurre pegado á marxe dereito do río, recollendo as augas residuais das 

parroquias de Tomeza, Marcón (incluido o polígono industrial do Campiño), parte de 

Salcedo, e no tramo final, recolle parte da parroquia Virxe do Camiño. Tamén recolle 

augas residuais procedentes do concello de Vilaboa, concretamente as parroquias de 

Bértola e Figueirido. 
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Ao seu paso pola parroquia de Tomeza, o colector é de PVC Ø400 mm., con 

distintas conexións a ambas marxes do río, sendo as principais; o colector de PVC 

Ø500mm, procedente da parroquia de Salcedo (recolle La Brilat), o colector de PVC 

Ø500mm. que recolle as zonas de Alcouce, Pobo,.., e o colector de PVC Ø500mm, 

que recolle a parroquia de Marcón e o polígono do Campiño. 

 

No casco urbán de Pontevedra, o colector conta cun tramo inicial de aprox. 200 m., 

nun diámetro de PVC Ø500mm., (dende o cruce coa estrada PO-243 ate a pasarela 

baixo a ponte do ferrocarril), para despois reducirse a un diámetro de PVC Ø400mm., 

e continuar ao longo de 2377 m. ate a Avda. das Corbaceiras. Neste tramo o colector 

atópase, na súa maioría, á vista, e protexido mediante un dado de formigón. Conta con 

diversas conexións procedentes da cidade. 

 

O diámetro actual do colector do Gafos, sobre todo no que se refiere ao seu tramo 

rural, considerase insuficiente para recoller as augas residuais das parroquias de 

Tomeza, parte da parroquia de Marcón (incluido o polígono industrial do Campiño), 

parte de Salcedo e unha parte do concello de Vilaboa. Á súa vez, detectaronse tramos 

en contra-pendente. 

 

Para paliar esta situación, actuaráse en varios tramos ao longo do seu percorrido, 

concretamente, na parroquia de Tomeza, sustituiráse a canalización que se atopa en 

contrapendente e se sustituirán pozos que, polo seu método constructivo, xeran 

filtracións. Por outra parte, sustituiráse un tramo de tubería con sección insuficiente na 

zona da estación de autobuses. 

 

O proxecto técnico recolle as obras descritas anteriormente, a súa ubicación sobre 

planos e as condicións técnicas que se deberán cumplir no desenvolvemento das 

actuacións.  
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4.2. características construtivas e de deseño 

 

O colector xeral do río Gafos, no seu tramo rural, recibe os caudais procedentes do 

polígono do Campiño, Tomeza e Salcedo. Actualmente presenta deficiencias en varios 

dos seus tramos, debido ao seu mal estado polo paso do tempo.  
 

Os camiños polos que discurre o trazado da rede de saneamento son de 

carácter público, polo que non será preciso levar a cabo expropiación algunha. 
 

Co obxecto de correxir ditas deficiencias realizaránse varias actuacións ao longo do 

colector, concentradas nos seguintes tramos: 
 

TRAMO LOCALIZADO BAIXO PONTE RÚA ESTACIÓN (POZO 1 AO POZO 4) 

Neste tramo sustituiráse 71,68 m. de canalización existente por tubería de PVC 

Ø500mm., demolendo o dado de formigón existente e realizando un novo de formigón 

armado. Tamén se instalarán tres pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados 

estancos, repoñendo as conexións existentes. 
 

TRAMO DENTRO DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES (POZO 4 AO POZO 8) 

Neste tramo o colector discurre na súa totalidade dentro da Estación de Autobuses 

posúe unha lonxitude de 143,89 m e sustituiráse por unha tubería de PVC Ø500mm,  

Tamén se instalarán cinco pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados 

estancos, repoñendo as conexiones existentes. 
 

TRAMO DENDE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES ATE BAIXO PONTE DE FFCC 

(POZO 8 ATE POZO 21) 

Este tramo de colector ten unha lonxitude de 324,12 m, con un primer tramo por 

senda ate a rúa Otero Pedrayo, un segundo tramo en asfalto sobre esta mesma rúa e 

un tercer tramo por senda ate baixo a ponte do ferrocarril onde existen 45m de unha 

pasarela en madeira. 
 
Sustituiráse a canalización existente por tubería de PVC Ø500mm, tamén se 

instalarán trece pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, 

repoñendo as conexións existentes. 
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TRAMO DENDE O NÓ DO PINO ATE LUSQUIÑOS (POZO 22 A POZO 88) 

Neste tramo distínguense duas partes, unha no que o colector discorre seguindo o 

mesmo percorrido da senda peatonal e outra onde a senda cambia o seu percorrido á 

outra marxe do río pero o colector non. 

 

Sustituiráse a canalización existente por tubería de PVC Ø500mm (1669,61 m), 

instalando novos pozos (67) de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, 

repoñendo as conexións existentes. 

 

SUSTITUCIÓN DE POZOS DE REXISTRO EN LUSQUIÑOS 

Nesta última zona da obra, localizada entre os lugares de Lusquiños e O Pobo, 

sustituiránse dez pozos de rexistro existentes, actualmente construidos en formigón, 

instalando novos pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos. 

 

Todas as actuacións, serán realizadas mantendo o funcionamento do colector 

durante a execución das obras e afectando o menos posible ao cauce del río. 
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4.3. identificación de accións con risco 

arqueolóxico 

 

Da individualización das accións principais que implican o proceso recollido no Plan 

de Obra, posibilítase a identificación daquelas que, a priori, presentan un maior risco 

de afección ao patrimonio cultural. Esta identificación de accións de risco debe 

realizarse con rigor e precisión, xa que se debe evitar, na medida do posible, o 

solapamento dunhas con outras, así como atender á sua significación en relación a un 

hipotético efecto sobre o elemento pertencente ao Patrimonio Cultural analizado. 

 

Un bo sistema para evitar esta problemática e adoptar unha perspectiva global dos 

factores e accións susceptibles de producir un impacto e do axente que os xera, é 

recurrir á elaboración dunha táboa de compoñentes e identificación de accións, como 

a seguinte: 

 

AXENTE FACTOR 

INDIRECTO DIRECTO DESTRUCCIÓN ALTERACIÓN DISTORSIÓN PERCEPTUAL 

accesos desbrozadoras   alteración superficie vexetal 

provisionais p. de maquinaria  apisonado; derrubo  

 desbrozadoras   alteración superficie vexetal 

zonas de acopio 
/ préstamo 

escavadoras escavación; préstamos desbrozado; 
apisonado; derrubo 

ocultación por recheo 

e 
creación / 

palas lisas  desbrozado; 
apisonado; derrubo 

ocultación por recheo 

acondicionamento 
do saneamento 

retropalas escavación; desmonte desbrozado; 
apisonado; derrubo 

ocultación por recheo 

 apisonadoras  apisonado; derrubo  

 parque de camións  apisonado; derrubo ocultación por recheo 

 voladuras fractura derrubo ocultación por derrubo 
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5. METODOLOXÍA 

 

 

Con este informe preténdese identificar e valorar as posibles incidencias sobre 

elementos do Patrimonio Cultural que poidese ocasionar a execución da proposta do 

Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. Programa de 

Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra), e posteriomente definir as 

medidas correctoras necesarias para mitigar as incidencias detectadas. As Medidas 

Correctoras propostas deberán ser reevaluadas nunha Avaliación de Impacto 

Cultural, e recollidas nun Proxecto de Control e Corrección do Impacto 

Arqueolóxico, para o seu desenvolvemento durante o seguemento arqueolóxico da 

execución. 

 

O marco metodolóxico que articula este informe é o emprego da cadea valorativa 

como ferramenta de traballo, integrada dentro do marco teórico da denominada 

Arqueoloxía da Paisaxe2, que permite comprender o rexistro arqueolóxico na súa 

dimensión espacial e permite administrar os restos arqueolóxicos como recursos 

integrantes do patrimonio cultural no seu contexto espacial e histórico, e 

interrelacionalo co mesmo. Partindo dunha concepción que trata aos elementos do 

patrimonio arqueolóxico como realidades tridimensionais, realidades que non están 

nun espacio neutro, senón que enraízan nun contexto concreto ou paisaxe, co que 

manteñen relacións significativas. Estas relacións permiten comprender mellor os 

espacios, o que deriva nunha mellor delimitación, definición da súa funcionalidade e 

reconstrucción do seu significado. 

  

                                                

 
2 en Criado Boado, F., Del terreno al espacio: planteamientos y perspectivas para la Arqueología del 

Paisaje, CAPA Nº 6, L.A.F.C.-U.S.C., Santiago de Compostela, 1.999. 



valoración de impacto cultural                                  mellora da rede de sumidoiros no río gafos 
informe arqueolóxico                      programa de saneamento do rural do concello de pontevedra 

14INF01IF01 15 

 

5.1. fases de traballo  

 

§ Análisis da documentación dispoñible: bibliografía, cartografía, o Inventario de 

Xacementos Arqueolóxicos de Galicia e a consulta do Plan Xeral de Ordenación 

Urbana do Concello de Pontevedra, así como os distintos catálogos do Patrimonio 

Cultural dispoñibles para o ámbito de estudo; o tratamento e sistematización dos 

datos localizados e a elaboración do Informe de Valoración de Impacto Cultural 

e redacción da proposta de medidas correctoras e valoracións arqueolóxicas e 

patrimoniais. 

§ Traballo de campo, procedeuse á revisión sistemática do espazo de traballo, 

entendendo por tal unha labor de catalogación patrimonial realizada a escala de 

detalle e local. Tamén se levou a cabo unha valoración da incidencia do proxecto 

sobre ditos elementos, propoñendo as medidas correctoras pertinentes en cada 

caso. Se revisou unha banda de afección de 200 m. medidos dende o perímetro 

exterior da obra, ao mesmo tempo que se realizaron entrevistas orais. Todo o 

proceso de traballo de campo foi fotografiado e cartografiado; xunto coa 

documentación gráfica levouse un diario onde se rexistraron as incidencias e o 

desenvolvemento da actuación.  

co fin de realizar unha avaliación preliminar da zona, da súa problemática 

específica e dos elementos etnográficos situados no entorno poboacional. 

Identificáronse os puntos de risco ou impactos principais no entorno máis inmediato 

da obra.  

Durante o desenvolvemento de esta fase mantivéronse reunións con Xoán Carlos 

Castro Carrera, técnico da Unidade de Arqueoloxía do Concello de Pontevedra. 

§ Sistematización dos datos localizados durante a fase de traballo de campo. 

§ Elaboración do presente Informe para o Concello de Pontevedra, que será 

incorporado ao Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. 
Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra). 
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6. INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL 

 
Especifícase a continuación cal é a situación de cada un dos xacementos e puntos 

etnográficos e arqueolóxicos, así como aquelas zonas consideradas tras unha análise 

dos datos e factores arqueolóxicos que permiten definilas, como “áreas etno-

arqueolóxicas potenciais”, a pesar de que nelas non se evidencian xacementos debido 

á invisibilidade do rexistro. 
 

En relación co entorno do ámbito de implantación do Proxecto de Mellora da Rede 

de Sumidoiros no Río Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de 

(Pontevedra), ainda que non necesariamente dentro do ámbito de afección, 

localizáronse os seguintes elementos. 
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6.1. inventario do patrimonio cultural 

 
 

 

DESCRICIÓN 

Conxunto de petróglifos asociados ao grupo Galaico-Luso de Arte rupestre, 
pertencentes ao periodo histórico do Calcolítico-Idade do Bronce. 
As gravadas localízanse nunha laxe de granito de gran fino que sobresai do nivel do 
chan, orientada cara ao sur. 
A maior parte dos gravados localízanse principalmente na zona surleste. Presenta 
numerosas cazoletas por toda a superficie ailladas e agrupadas, ademais de 
combinacións circulares e outros trazos atípicos. 

 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
  

 

ARQ-01 
denominación clave patrimonio 

Penedo de Vilar de Matos GA36038027 

 

localización 

lugar parroquía concello 

Cabanas-  
Pozo Escribana 

Salcedo Pontevedra 

utm x: 529.104 utm y: 4.695.125 altitude: 60 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-33, c. de obra Calcolítico Petróglifos 
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DESCRICIÓN 

Asentamento fortificado, ubicado nun outeiro dominante ubicado sobre o val do río 
Gafos ou Tameza. Trátase dun poboado da Cultura Castrexa galaica, cuxo punto 
álxido se situou entre o século VI a.n.e e o século IV d.n.e. 
O xacemento presenta un alto índice de alteración por mor de diversas actuacións; 
principalmente polas eivas producidas pola acción de labouras estractivas asociadas 
á explotación de canteiras, mostrando enormes socavóns, remocións de terras e 
repoboacións forestais. Tamén presenta afloramentos graníticos con pegadas de 
extración de pedra. 
A plataforma do poboado oriéntase cara ao norleste, tamén alterada, non 
percibíndose restos de sistemas defensivos nin estruturais. 
No ámbito do castro, atopáronse fragmentos de cerámica castrexa, ánfora e restos de 
bronce. 
 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
 
 
  

 

ARQ-02 
denominación clave patrimonio 

Castro de Salcedo / Monte dos 
Penedos / Monte “La Sota” 

GA36038028 

 

localización 

lugar parroquía concello 

Cabanas-  
Pozo Escribana 

Salcedo Pontevedra 

utm x: 529.172 utm y: 4.695.751 altitude: 117 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-33, c. de obra Cultura Castrexa Castro 
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DESCRICIÓN 

Asentamento fortificado, ubicado nunha cima montañosa que domina o val do río 
Gafos ou Tomeza. Trátase dun poboado da Cultura Castrexa galaica, cuxo punto 
álxido se situou entre o século VI a.n.e e o século IV d.n.e. 
O xacemento presenta un recinto practicamente destruído por obras de explanación e 
instalacións feirales. Consérvase na zona leste parte do recinto, circundado por un 
sistema defensivo de muro e terraplén con foxo, mais tamén moi alterado. 
No ámbito do poboado atopáronse fragmentos de cerámica castrexa, tegullae e 
moedas. 
 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
  

 

ARQ-03 
denominación clave patrimonio 

Castro de Lusquiños / Monte de 
San Cibrán / Monte do Castro 

GA36038035 

 

localización 

lugar parroquía concello 

Lusquiños Tomeza Pontevedra 

utm x: 530.741 utm y: 4.695.439 altitude: 140 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-33, c. de obra Cultura Castrexa Castro 
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DESCRICIÓN 

Miliario asociado á rede de comunicacións da fase Galaico-Romana, na que se 
vertebrou o territorio con diferentes  vías romanas; no ámbito de Pontevedra con dúas 
vías da rede principal: a Vía XIX e a Vía XX ou “Per loca maritima”. 
O miliario atopouse na inmediacións do pazo de Salcedo, franquexado ao sur por un 
camiño estreito asfaltado, ao norte e leste por un acceso a unha terra de labranza e 
ao oeste por un muro de manpostería e un viñedo. 
Non estaba ubicado in situ, senón que fora reutilizado no muro de peche da finca, 
atopándose en deficiente estado de conservación, con epigrafía de difícil lectura. 
Foi obxecto dunha intervención arqueolóxica de posta en valor no 2007 dirixida por 
Rafael M. Rodríguez Martínez. 
 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

  
 
 
  

 

ARQ-04 
denominación clave patrimonio 

Miliario de O Pazo GA36038A15 

 

localización 

lugar parroquía concello 

O Pazo Salcedo Pontevedra 

utm x: 529.557 utm y: 4.694.544 altitude: 46 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-33, c. de obra Galaico-Romana Miliario 
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DESCRICIÓN 

A Ponte do Couto compónse na actualidade por dous arcos lixeiramente apuntados, 
que destaca entre as súas dovelas a central ou clave, ademais de conservar tallamar. 
A construcción que se observa actualmente resposta a unha fábrica medieval e o seu 
interese ven dado polo seu probable orixe romano. 
É de sinalar o achádego nesta zona do miliario de Maximino e Máximo. 
Presenta na actualizade destruccións e alteracións, non sendo posible a súa 
documentación por situarse coberta por electrodomésticos e outros elementos 
asociados ao poboado situado nas súas innmediacións. Na ficha do catálogo 
documentabánse posibles afeccións por obras posteriores, así como o 
desprendemento de algúns sillares ou a construcción no seu entorno dun muro de 
peche. 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 
  

 

ARQ-05 
denominación clave patrimonio 

Ponte do Couto GA36038014 

 

localización 

lugar parroquía concello 

Ponte do Couto Virxe do Camiño Pontevedra 

utm x: 529.871 utm y: 4.696.413 altitude: 40 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-46, c. de obra Idade Media ponte 
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DESCRICIÓN 

Segundo as referencias:   
“Ponte do Couto. Miliario de Maximino e Máximo. Descuberto no 1.895 con motivo 
das obras do ferrocarril. É un cipo conmemorativo das obras de restauración de 
camiños e pontes realizadas en tempo de Máximo, baixo a inspección do protector 
Quinto Decio.”        (Filgueira Valverde e García Alén) 
A súa situación correspondese co emprazamento actual da Ponte do Couto onde, 
segundo as referencias, localizouse este miliario. 

 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 

  

 

 ARQ-06 
denominación clave patrimonio 

Miliario de Maximino e Máximo GA36038014 

 

localización 

lugar parroquía concello 

Ponte do Couto Virxe do Camiño Pontevedra 

utm x: 529.871 utm y: 4.696.413 altitude: 40 m 
cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-46, c. de obra Romano miliario 
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DESCRICIÓN 

Segundo as referencias en relación coa Vía XIX do Itinerario de Antonino:   
“Do mismo modo, a vía romana tampouco deixou restos visibles, ainda que o seu 
trazado podemos aventuralo seguindo referencias indirectas de tipo topográfico, 
arqueolóxico, e o recordo do Camiño de Peregrinación a Compostela. Así, chegaría 
dende o S bordeando o Tomeza en Ponte do Couto, proseguindo segundo o trazado 
que definen hoxe as rúas Gorgullón, Peregrina, Soportais da Herrería e Real para 
salvar o Lérez sobre unha ponte e seguir cara Alba e Cerpozóns por A Santiña.”3 
Na actualidade todo este entorno atópase fortemente antropizado, xa dentro da trama 
urbana da cidade, que moi probablemente se vise condicionada pola presenza da 
infraestrutura viaría romana. 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

   
 

                                                

 
3 Juega Puig, J.; Peña Santos, A. de la; e Sotelo Resurrección, E. Pontevedra. Villa amurallada, 

Servicio de Publicaciones da Deputación Provincial de Pontevedra, 1.995. (páxs. 21–23, e figura 15). 

 

ARQ-07 
denominación clave patrimonio 

Vía XIX  

 

localización 

lugar parroquía concello 

Ponte do Couto Virxe do Camiño Pontevedra 

utm x: 529.940 
529.906 

utm y: 4.696.326 
4.696.649 

altitude: 40 m 

cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-46, c. de obra Romano infraestrutura viaria 
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DESCRICIÓN 

Dende a estrada de San Andrés de Figueirido a Pontevedra, segue cruzando os 
lugares de Pobo, Tomeza (Km 45,300), Ponte Condesa (Km 46) e Ponte do Couto 
(Km 46.900). En este punto atravesa a estrada de Marcón, e pouco a pouco vai 
entrando en Pontevedra. Cen metros antes da estación de ferrocarril, en pleno 
Camiño, á dereita sitúase o albergue de peregrinos. 
Na actualidade todo este entorno atópase fortemente antropizado, xa dentro da trama 
urbana da cidade, que moi probablemente se vise condicionada pola presenza da 
infraestrutura viaría romana, e aproveitada posteriormente durante a Idade Media. 
 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

 
  

 

ARQ-08 
denominación clave patrimonio 

Camiño de Santiago  

 

localización 

lugar parroquía concello 

Ponte do Couto Virxe do Camiño Pontevedra 

utm x: 529.940 
529.906 

utm y: 4.696.326 
4.696.649 

altitude: 40 m 

cartografía adscripción crono-cultural tipoloxía 

185-46, c. de obra Idade Media infraestrutura viaria 
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ETN_01 
DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Muíño de Cabanas BOA 
LOCALIZACIÓN 

 
Lugar Parroquia Concello 

Cabanas Salcedo Pontevedra 
REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Muíño hidráulico tradicional ubicado na marxe dereita do río Gafos. Foi empregado ao 
longo dos séculos pasados para moer o cereal e o millo, contribuíndo de xeito 
imprescindible na elaboración tradicional do ciclo do pan.   
Compónse dunha estrutura de cachotería de pedra con teito a dúas augas en bo estado 
de conservación. Pusúe duas tufeiras onde se achan os rodicios, e no interior alberga o 
mecanismo asociado á moega para a trasformación do cereal en fariña. 

  

 
ETN_02 

DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Hórreo de Cabanas BOA 
LOCALIZACIÓN 

 

Lugar Parroquia Concello 

Cabanas Salcedo Pontevedra 
REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Canastro tradicional aosociado á proliferación de millo polo país, destinado a gardar os 
excedentes da produción anual.   
Compónse de tres pés de pedra con tornarratos individuais, nos que apoian as travesas 
ou longueiras que forman a estrutura arquitectónica, dotada de varandas pétreas, 
rematada en teito a dúas augas de tella do país e coroada con pináculo e cruz. 
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ETN_03 

DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Poza da Moura BOA 
LOCALIZACIÓN 

 

Lugar Parroquia Concello 

Cabanas Salcedo Pontevedra 
REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Presa tradicional asociada ao muíño de Cabanas, cuxo nome, poza da Moura, está 
asociado á mitoloxía galaica.   
Está dotada dun potente muro de pedra que forma o pequeno encoro de retención de 
auga e acompáñase dunha canle de distribución ate o muíño. Esta canle, discorre pola 
marxe dereita do regato, combinando treitos rematados en pedra con treitos escavados 
na terra. 

 

 
ETN_04 

DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Ponte Valentín REGULAR 
LOCALIZACIÓN 

 

Lugar Parroquia Concello 

Lusquiños Tomeza Pontevedra 
REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Ponte tradicional sobre o río Gafos asociada á antiga rede de camiños que chegaban a 
Pontevedra e que pode ter orixe medieval.   
Compónse dun arco de medio punto ben rematado, que apoia nos estribos laterais de 
cachotería de pedra. A plataforma de rodadura ou tabuleiro está formada por un laxeado 
de pedras en disposición plana de 2´50 metros de ancho e non ten gardas. 
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ETN_05 

DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Ponte da Condesa BOA 
LOCALIZACIÓN 

 

Lugar Parroquia Concello 

Lusquiños Tomeza Pontevedra 
REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Ponte tradicional de orixe contemporánea asociada á rede de camiños vellos do ámbito 
de Pontevedra.   
Posúe dous estribos laterais de envergadura feitos con perpiaños e tres pías centrais con 
remate en tallamar curvo augas arriba. Sobre os estribos e pías apoian as lousas que 
forman a plataforma de rodadura da ponte ou poldrado, actualmente con pavemento de 
chapapote. 

 

 
ETN_06 

DENOMINACIÓN CONSERVACIÓN 

Fonte do Gorgollón BOA 
LOCALIZACIÓN 

 

Lugar Parroquia Concello 

Pontevedra A virxe do 
Camiño 

Pontevedra 

REFERENCIA FOTOGRÁFICA REFERENCIA CARTOGRÁFICA 

  
DESCRICIÓN 

Fonte tradicional ubicada na marxe esquerda do río Gafos.   
Nun entorno urbanizado, conserva elementos propios tradicionais, como é a propia 
escaleira de baixada á mesma, o frontal pétreo onde sae o cano da fonte e a canle de 
desaugue. 
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6.2. indicios arqueolóxicos 

 
Tendo en conta os resultados da análise xeográfica do entorno da zona afectada 

polo Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. Programa de 

Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra), e estudados os datos 

arqueolóxicos rexistrados no entorno máis ou menos amplo da área de afección, 

pódese preve-la posibilidade de que existan xacementos arqueolóxicos ou elementos 

etnográficos asociados ao río dos Gafos, de natureza invisible nalgunhas das áreas 

inspeccionadas. 

 

A vexetación condiciona o traballo de revisión, polo que unha parte da área de 

afección non pudo ser revisada, xerando a variable ponderada da posible existencia 

de elementos integrantes do Patrimonio Cultural. Variable minimizada polas 

entrevistas orais con habitantes do entorno aos que foron efectuadas entrevistas orais 

dirixidas. Con todo o exposto na análise superficial o resultado foi negativo. 
 

zonas de potencialidade arqueolóxica 

 
A partires das previsións hipotéticas sobre a posible existencia de xacementos 

arqueolóxicos, é posible definir que a incidencia da obra non afecta especialmente a 

ningunha área de risco. Ainda que estas previsións son de carácter hipotético, convén 

decir que se basean na aplicación dunha serie de principios derivados da Arqueoloxía 

da Paisaxe e modelos predictivos de localización de xacementos arqueolóxicos 

utilizados con éxito contrastado durante os últimos anos.  

 

As previsións hipotéticas sobre a posible existencia de restos ou xacementos 

prehistóricos, non permite definir áreas de risco de impacto arqueolóxico. 

 

No espazo adicado a estudo prevéese a existencia tanto de elementos 

etnográficos, sobre todo os relacionados co aproveitamento hidráulico do río dos 

Gafos, as necesidades de tránsito polo seu entorno, ou co aproveitamento agrícola 

das súas beiras. 
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6.3. estudo do espazo agrario e tradicións orais 

 
O entorno de traballo é unha zona urbana de recente consolidación, que 

anteriormente foi zona periurbana de explotación agrícola onde nas zonas baixas do 

entorno se desenvolveu unha agricultura de corte tradicional basada no 

autoabastecemento familiar. Esta é unha economía pechada pouco orientada á 

comercialización, determinando unha paisaxe agraria caracterizada por un policultivo 

de subsistencia e espazos de servizo á gandería. 

 

É necesario destacar que nas visitas que se realizaron a esta zona co fin de ver e 

identifica-las distintas parcelas que conforman esta área levada a estudo, 

presentáronse varios impedimentos á hora de realizar o traballo de prospección. Os 

máis destacables son a densa vexetación arbustiva que cubre certas áreas das zonas 

baixas, nas proximidades do río dos Gafos, e algúns outros espazos de ladeira, e que 

supón o efecto do progresivo abandono ao que están sometidas estas parcelas, e a 

alteración do entorno derivada da reorientación funcional do espazo cara a súa 

inclusión na trama urbana . 
 

En canto ás tradicións orais asociadas con o entorno, non se documentaron 

relatos tradicionais referidos a ningún elemento ou lugar concreto do espazo de 

traballo. As diferentes áreas apenas son coñecidas pola toponimia menor, e en ningún 

caso acompaña tradición algunha a estos lugares. 

 

Tan só se destaca a paulatina perda da súa funcionalidade tradicional do espazo de 

traballo, ao ser un entorno urbano, os novos veciños non coñecen o entorno no seu 

estadío anterior. 
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7.  VALORACIÓN DE IMPACTO CULTURAL 

 

Tendo en conta os elementos patrimoniais enumerados no apartado anterior, e a 

situación dos mesmos en relación co espazo incluido no proxecto executivo; e ante a 

distribución das obras proxectadas e a súa facultade para xerar efectos sobre o 

patrimonio cultural do entorno, establecese o seguinte: 

 

Para o Patrimonio Arqueolóxico, segundo o Plan Xeral de Ordenación Urbana do 

Concello de Pontevedra, establécese que nas áreas grafiadas como Protección 

Integral a prohibición con carácter xeral de todo tipo de obra e instalación que non 

este relacionada co estudo, protección ou posta en valor dos xacementos 

arqueolóxicos. No entorno grafiado como Protección Exterior aos xacementos 

poderán autorizarse obras que se axusten ás determinacións normativas, e que conten 

co informe favorable do Director Xeral de Patrimonio Cultural que terá carácter 

vinculante, e especificará a viabilidade ou os condicionantes que sexan necesarios 

introducir para non afectar ao estudo dos restos arqueolóxicos de acordo co disposto 

na Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

Para o Patrimonio Histórico-Artístico e Etnográfico, segundo o Plan Xeral de 

Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra, establécense dous niveis de 

protección (Protección Integral e Protección non Integral) e unha área de protección 

medida dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben de 50 m. (para elementos 

etnográficos inventariados ou obxecto de protección ambiental) e 100 m. (para 

elementos de arquitectura civil ou relixiosa), sendo preceptivo e vinculante o informe 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para estes ámbitos. 

A área de Protección Integral abranguerá a totalidade da parcela na que se atopa 

situado o elemento, e só se autorizaran as obras encamiñadas á restauración total ou 

parcial, as de conservación e as de consolidación ou rehabilitación. No entorno 

grafiado como Protección non Integral é necesario aporta-la incidencia no entorno da 

obra ou actividade, así como unha memoria xustificativa da non alteración das 

condicións ambientais e paixasísticas do ben cultural protexido; sendo preceptivo e 

vinculante o informe da D.X.P.C. 
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De este xeito pódese establecer que: 

 

 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo non afecta sobre o xacemento de Penedo de Vilar de Matos 

(GA36038027), xa que, ainda que se sitúa dentro da área de muestreo considerada 

do espazo afectado polo proxecto executivo e apartado das vías de tránsito ao 

entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo non afecta sobre o xacemento de Castro de Salcedo 

(GA36038028), xa que, ainda que se sitúa dentro da área de muestreo considerada, 

está fora do espazo afectado polo proxecto executivo, e apartado das vías de 

tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo non afecta sobre o xacemento de Castro de Lusquiños 

(GA36038035), xa que, ainda que se sitúa dentro da área de muestreo considerada, 

está fora do espazo afectado polo proxecto executivo, e apartado das vías de 

tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo non afecta sobre o xacemento de Miliario de O Pazo 

(GA36038A15), xa que, ainda que se sitúa dentro da área de muestreo 

considerada, está fora do espazo afectado polo proxecto executivo, e apartado das 

vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo moderado sobre o xacemento de Ponte do Couto 

(GA36038014), xa que se sitúa dentro da área de muestreo considerada e moi 

próximo ao espazo afectado polo proxecto executivo, nas inmediacións das vías de 

tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 
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§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo moderado sobre o xacemento de Miliario de Maximino e 

Máximo (GA36038014), xa que se sitúa dentro da área de muestreo considerada, 

dentro do espazo afectado polo proxecto executivo e próximo ás vías de tránsito ao 

entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre a Vía XIX (ARQ-07), xa que se sitúa dentro da 

área de muestreo considerada, fora do espazo afectado polo proxecto executivo, 

próximo ás vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra, pero o 

espazo relacionado co proxecto executivo a priori non é compatible co 

desenvolvemento da infraestrutura viaria galaico-romana. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre o Camiño de Santiago (ARQ-08), xa que se 

sitúa dentro da área de muestreo considerada, fora do espazo afectado polo 

proxecto executivo, e próximo ás vías de tránsito ao entorno por parte da 

maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre o Muíño de Cabanas (ETN_01), xa que, se 

sitúa dentro da área de muestreo considerada, fora do espazo afectado polo 

proxecto executivo, pero nas proximidades das vías de tránsito ao entorno por parte 

da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre o Hórreo de Cabanas (ETN_02), xa que, se 

sitúa dentro da área de muestreo considerada, fora do espazo afectado polo 

proxecto executivo, pero nas proximidades das vías de tránsito ao entorno por parte 

da maquinaria de obra. 
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§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo moderado sobre a Poza da Moura (ETN_03), xa que, se sitúa 

dentro da área de muestreo considerada, dentro do espazo afectado polo proxecto 

executivo e próximo ás vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre a Ponte Valentín (ETN_04), xa que, se sitúa 

dentro da área de muestreo considerada, dentro do espazo afectado polo proxecto 

executivo e próximo ás vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo compatible sobre a Ponte da Condesa (ETN_05), xa que, se 

sitúa dentro da área de muestreo considerada, dentro do espazo afectado polo 

proxecto executivo e próximo ás vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria 

de obra. 

§ Que o desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río 

Gafos. Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra) xera un 

impacto de tipo non afecta sobre a Fonte do Gorgollón (ETN_06), xa que, se 

sitúa dentro da área de muestreo considerada, fora do espazo afectado polo 

proxecto executivo e suficientemente afastado das vías de tránsito ao entorno por 

parte da maquinaria de obra. 

§ Que existen outros xacementos localizados fora do ámbito dos 200 metros de 

distancia, e que presentan un impacto nulo dada a distancia ao espazo afectado 

polo proxecto executivo e ás vías de tránsito ao entorno por parte da maquinaria de 

obra. 
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No presente informe, á luz do patrimonio documentado, e baixo o marco lexislativo 

vixente e o Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra, pódense 

establecer unha serie de Medidas de Cautela para evitar o posible impacto xerado 

polo desenvolvemento do proxecto. De forma que, con vixencia só para o 

desenvolvemento do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. 

Programa de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra), pódese 

establecer un Plan de Medidas de Cautela, como recomendacións a nivel patrimonial, 

que minimizen e condicionen o futuro proxecto executivo. 

 

O presente informe debe ser un paso intermedio que compatibilize ou minimize os 

posibles impactos xerados; debendo ser estos impactos tratados nun posterior 

Proxecto de Control e Corrección do Impacto Cultural. 

 

 

código   elemento   tipología   distancia   impacto  

GA36038027   penedo de vilar de matos arqueolóxico >200 m. non afecta 
GA36038028 castro de salcedo arqueolóxico >200 m. non afecta 

GA36038035 castro de lusquiños arqueolóxico >200 m. non afecta 

GA36038A15 miliario de o pazo arqueolóxico >200 m. non afecta 

GA36038014 ponte do couto arqueolóxico 0 m. moderado 

GA36038014 miliario de maximino e máximo arqueolóxico 37 m. moderado 

ARQ-07 vía xix arqueolóxico 19 m. compatible 

ARQ-08 camiño de santiago arqueolóxico 19 m. compatible 

ETN_01 muíño de cabanas etnográfico 26 m. compatible 

ETN_02 hórreo de cabanas etnográfico 26 m. compatible 

ETN_03 poza da moura etnográfico 0 m. moderado 

ETN_04 ponte valentín etnográfico 0 m. compatible 

ETN_05 ponte da condesa etnográfico 0 m. compatible 

ETN_06   fonte do gorgollón etnográfico 42 m. non afecta 
 

figura 1: táboa de impactos sobre o Patrimonio Cultural 
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7.1. normativa aplicable 

 
O plan de medidas de cautelas compónse por unha banda da normativa de 

obrigado cumprimento, e por outra das medidas de cautela específicas para cada 

elemento integrante do Patrimonio Cultural; así: 

 

Para o Patrimonio Arqueolóxico, segundo o Plan Xeral de Ordenación Urbana do 

Concello de Pontevedra, establécese que nas áreas grafiadas como Protección 

Integral a prohibición con carácter xeral de todo tipo de obra e instalación que non 

este relacionada co estudo, protección ou posta en valor dos xacementos 

arqueolóxicos. No entorno grafiado como Protección Exterior aos xacementos 

poderán autorizarse obras que se axusten ás determinacións normativas, e que conten 

co informe favorable do Director Xeral de Patrimonio Cultural que terá carácter 

vinculante, e especificará a viabilidade ou os condicionantes que sexan necesarios 

introducir para non afectar ao estudo dos restos arqueolóxicos de acordo co disposto 

na Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

Para o Patrimonio Histórico-Artístico e Etnográfico, segundo o Plan Xeral de 

Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra, establécense dous niveis de 

protección (Protección Integral e Protección non Integral) e unha área de protección 

medida dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben de 50 m. (para elementos 

etnográficos inventariados ou obxecto de protección ambiental) e 100 m. (para 

elementos de arquitectura civil ou relixiosa), sendo preceptivo e vinculante o informe 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para estes ámbitos. 

A área de Protección Integral abranguerá a totalidade da parcela na que se atopa 

situado o elemento, e só se autorizaran as obras encamiñadas á restauración total ou 

parcial, as de conservación e as de consolidación ou rehabilitación. No entorno 

grafiado como Protección non Integral é necesario aporta-la incidencia no entorno da 

obra ou actividade, así como unha memoria xustificativa da non alteración das 

condicións ambientais e paixasísticas do ben cultural protexido; sendo preceptivo e 

vinculante o informe da D.X.P.C. 
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7.2. impacto hipotético 

 

A partires das previsións hipotéticas xustificadas nos apartados anteriores sobre a 

posible existencia de xacementos arqueolóxicos e/ou elementos etnográficos, non é 

posible definir tramos de obra que afectan especialmente á áreas de risco. Ainda que 

estas previsións son de carácter hipotético, convén decir que se basean na aplicación 

dunha serie de principios derivados da Arqueoloxía da Paisaxe e modelos predictivos 

de localización de xacementos arqueolóxicos utilizados con éxito contrastado durante 

os últimos anos. 

 

Cos datos recollidos, si ben é posible que apareza algún tipo de incidencia 

arqueolóxica ou etnográfica durante as obras, extremo non contrastable ate que se 

produza a inspección do subsolo das áreas referidas. Hai que ter en conta ademáis 

que un sector da área de afección non foi inspeccionado na súa totalidade debido á 

densa vexetación existente. 
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8. PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Os condicionantes considerados nos apartados anteriores permiten plantexar unha 

acción conxunta que abrangua tanto aquelas medidas destinadas a evitar o impacto 

sobre os elementos de natureza visible documentados durante a prospección 

extensiva para a elaboración do presente Informe Arqueolóxico de Valoración de 

Impacto Cultural, como aquelas que levan a mitigar ou paliar o impacto que poda 

producirse sobre xacementos de natureza invisible. As incidencias consideradas no 

presente estudo son de natureza moi concreta e implican unha acción específica que 

deberá ser abordada durante o curso das obras. 

 

Pero ademáis delas, os datos arqueolóxicos descubertos permiten, á luz das 

características do rexistro arqueolóxico galego e da experiencia previa neste senso, 

plantexar unha serie de previsións razoadas sobre a posible existencia de xacementos 

de natureza non visible. 

 

A consideración simultánea do impacto real e previsible sobre o Patrimonio Cultural 

e das previsións sobre determinadas zonas de risco permiten plantexar unha 

estratexia de corrección unívoca para o posterior Control do Impacto Cultural, 

minimizando os custes implicados na resolución de imprevistos de natureza 

arqueolóxica e cultural. 

 

Unha estratexia de medidas de cautela que considere tanto os elementos de 

natureza visible como as áreas de risco incluidas no presente informe articularíase a 

partires da prospección intensiva dos espazos onde recaiga a acción de obra e un 

seguemento a pé de obra durante os traballos de obra, a fin de detectar calquer 

incidencia imprevista. O seguemento implicaría o control, por parte dun equipo de 

arqueólogos, do desenvolvemento das obras en relación cos elementos patrimoniais e 

áreas de risco documentadas, así como a inspección dos perfís abertos. 
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Valoránse deste modo catro fases distintas que abarcan diferentes momentos do 

proxecto: 
 

§ A primera céntrase no deseño do proxecto e inclúe polo tanto as cautelas que 

deben introducirse neste para minimiza-los efectos arqueolóxicos. 

§ A segunda abarcaría os momentos previos á obra. 

§ A terceira abarcaría a fase de obra. (fase de remoción de terras). 

§ A cuarta centraríase nos momentos posteriores ás restitucións do terreno. 

 

 
 

DESEÑO DO PROXECTO E FASES DE OBRA 

 

deseño do proxecto de control e corrección do impacto 

cultural 

Esta fase implica a redacción do Proxecto de Control e Corrección do Impacto 

Cultural do Proxecto de Mellora da Rede de Sumidoiros no Río Gafos. Programa 

de Saneamento do Rural do Concello de (Pontevedra), Dentro do proxecto faráse a 

análise da resolución da DXPC, así como das distintas resolucións administrativas na 

súa relación co Patrimonio Cultural, unha valoración do Impacto Cultural, e unha 

proposta de Avaliación do Impacto e impacto hipotético, así como das Medidas 

Correctoras e recomendacións previas encamiñadas a minimizar ou evita-lo impacto 

cultural. 

 

Dentro de esta fase debe de contemplarse a necesidade dunha prospección 

intensiva de aqueles espazos susceptibles de albergar as novas necesidades viarias, 

zonas de acopio/ préstamo, parques de maquinaria,…, e aquelas outras accións 

incluidas no proxecto que impliquen a alteración superficial ou remocións de terras no 

entorno de traballo. 
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fase previa á obra 

Esta fase previa da obra implica o control da fase de replanteo, o que permitiría 

valorar con maior precisión os impactos, as súas medidas correctoras, e a exactitude 

das diagnoses dos impactos. 

 

Considérase necesario que no desenvolvemento de esta fase previa á obra se 

sinalize na cartografía de obra a situación dos xacementos e áreas incluidas, así como 

o balizado con material non perecedero dos elementos que se considere necesario na 

Avaliación de Impacto Cultural; esto é, de aqueles que están situados dentro da área 

de afección e aqueles que se sitúen dentro do alcance do desenvolvemento das obras 

(nas inmediacións de vías de tránsito de maquinaria, zonas de acopio/ préstamo,…). 

 

No caso de que durante a construcción exista algún tipo de variación, sería o 

equipo de seguemento arqueolóxico o encargado de estudia-las alternativas e elabora-

lo correspondente informe no que se proporían as novas medidas correctoras, 

podendo éstas ser levadas a cabo de maneira simultánea á fase de replanteo, 

evitando así unha posterior paralización da obra. É recomendable que este traballo 

sexa realizado por un equipo de arqueólogos nos momentos máis temperáns para 

evitar alteracións no plan previsto para á mesma. 

 

fase de obra 

Procedendo neste momento a realizar un seguemento das obras, que implicarían o 

desenvolvemento por parte de un equipo de arqueólogos das seguintes accións: 
 

§ Control das accións de obra que teñan lugar nos entornos xerais dos xacementos 

documentados. 

§ Seguemento a pé de obra durante as labores que impliquen remoción de terras, 

procedendo á inspección dos terrenos, dos perfiles das gabias abertas, e das 

escombreiras xeradas. 

§ Prospección de cobertura total de aquelas áreas removidas en superficie. 

§ Na fase posterior á obra realizarase a revisión e control das fases de restitución 

dos terrenos, evitando así calquer alteración accidental, ao tempo que se certifica 

que as obras non afectan aos elementos. 
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As obras que presentan un maior interese de cara á documentación de materiais 

non visibles en superficie, e priorizadas nunha estratexia de seguemento, son aqueles 

tramos de obra que entran dentro das zonas cauteladas. 
 

Durante a fase de obra, resulta especialmente importante o control arqueolóxico 

das accións asociadas ao Plan de Obra que impliquen movemento de terras. Control a 

pé de obra do desbroce previo e de tódalas obras que se realicen no entorno das 

zonas de potencialidade arqueolóxica, tanto do propio tránsito de maquinaria como 

de aquelas accións que impliquen remoción de terras, para de este modo establecer, 

no caso de que sexa necesario, novas medidas de cautela e documentar calquer tipo 

de resto arqueolóxico que non sexa visible en superficie e que poidese estar vinculado 

a unha hipotética zona de actividade prehistórica. 
 

Considérase necesario realizar un control exhaustivo de tóda-las accións de obra 

que se realicen nas inmediacións dos elementos inventariados. Ademáis sería 

conveniente realizar un seguemento a pé de obra de tódalas labores de construcción 

para documentar calquer tipo de resto arqueolóxico que non sexa visible na superficie 

e que poidera estar vinculado ao elemento. 

 

fase posterior á obra 

Implicaría a revisión e control das fases de restitución dos terrenos, sobre todo nos 

casos en que exista un elementos integrante do Patrimonio Cultural e sexa necesario 

realizar algún tipo de remoción no terreo, evitando así calquer alteración accidental, ao 

tempo que se certifica que as obras non afectaron a ningún xacemento. 
 

Nesta fase posterior á obra será cando se acometan as posibles medidas 

paliativas/ compensatorias que se podan adoptar derivadas das afeccións ao 

Patrimonio Cultural do proxecto executivo. 

 

memoria arqueolóxica 

Tras a finalización dos traballos de campo procederáse a realizar a memoria técnica 

da actuación arqueolóxica, na que quedarán recollidos tanto os traballos arqueolóxicos 

realizados como calquer nova evidencia arqueolóxica. Esta memoria será entregada 

para que sexa utilizada como Informe Final polo promotor ante a Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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