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A Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega, na sesión realizada o 2 de xuño de 
2014, acordou remitirlle a Iago Seara Morales, coordinador da Sección de Patrimonio 
e Bens Culturais, o escrito enviado pola Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei 
e pola Asociación Cultural Alto Támega, que tivo entrada no Rexistro do CCG con data 
22 de maio de 2014, con relación á situación patrimonial e legal da fortaleza e Castelo 
de Monterrei.
Recibido o informe elaborado pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais, a Comisión 
Executiva do CCG, na sesión do 24 de setembro de 2014, acordou remitir o dito informe 
ás diferentes institucións e entidades relacionadas co Castelo de Monterrei. 
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1. INTRODUCIÓN

Este informe xorde con motivo da problemática que, a principios do presente ano, a 
Asociación Cultural Alto Támega e a Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei lles 
trasladan a diferentes membros da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello 
da Cultura Galega e, xa no mes de maio, mediante un escrito remitido de maneira formal 
ao CCG, que foi remitido pola Comisión Executiva a Iago Seara Morales, coordinador da 
Sección de Patrimonio e Bens Culturais. Nel trasladábase a polémica que se desenvolveu 
no contexto da rehabilitación e posta en valor do Castelo de Monterrei, no marco da 
cal se lle pretende dar un uso hoteleiro a este.

A intención da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG, nunha comprensión 
actualizada dos valores histórico-artísticos na sociedade actual, é  valorar tamén os 
criterios que emanan da sociedade a través dos informes e estudos que esta reporta 
á hora da toma de decisións que lle afectan directamente, sobre todo en algo tan 
delicado como o tema patrimonial que se está a discutir. 

Para a realización deste informe valorouse a documentación proporcionada por estas 
asociacións, mantívose tamén unha reunión con diferentes representantes das institu-
cións que promoven a actual reforma e construción dun hotel no interior do Castelo, 
con técnicos da Secretaría de Turismo da Xunta de Galicia e co director xerente da      
S. A. de Xestión do Plan Xacobeo. Igualmente, fixéronse algunhas visitas a Monterrei a 
título individual por parte de varios dos asinantes deste informe nas que, ademais, se 
mantiveron conversas con representantes das asociacións co fin de coñecer de primeira 
man as súas demandas.

Neste informe inténtanse ter en conta diferentes aspectos que afectan o proxecto en 
cuestión e, sobre todo, o Ben de Interese Cultural que se ve afectado polo proxecto, os 
seus valores históricos, artísticos, culturais e patrimoniais, que tentamos recoller dalgún 
xeito nos textos que se presentan no Anexo I a este informe, elaborados por Pegerto 
Saavedra, Alfredo Vigo Trasancos, Iago Seara e/ou Rebeca Blanco-Rotea. Pero tamén 
tentamos aprehender a importancia patrimonial que este conxunto ten para o territorio 
onde se localiza e para a cidadanía que convive con el e que se identifica cos seus 
valores. Procuramos, tamén, ter en conta aspectos de explotación e uso, de conserva-
ción, de rendibilidade patrimonial e económica e, sobre todo, atender a súa fraxilidade 
como elemento integrante da cultura rememorativa de Galicia e representativo de dúas 
épocas moi senlleiras na formación da nosa identidade cultural e patrimonial, a Idade 
Media e a Idade Moderna.



Na elaboración do presente informe analizamos a problemática en xeral, tentando 
examinar as visións do aparente desacordo, a de parte da cidadanía que se identifica 
con Monterrei como Monumento e Conxunto Histórico e a das administracións públicas 
que deben velar polos seus valores culturais e pola busca duns usos que aposten 
pola salvagarda deses valores e pola súa sustentabilidade. Neste sentido, no informe 
recóllense unha serie de reflexións e opinións emitidas por parte das e dos membros da 
Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG que o asinan e, finalmente, achéganse 
unha serie de propostas e conclusións devidas da busca de converxencia de criterios 
encamiñados a acadar a síntese necesaria, tendo en conta que o Castelo de Monterrei 
é entendido como o elemento máis senlleiro dun conxunto defensivo que constitúe un 
dos mellor conservados no espazo transfronteirizo galaico-portugués, un espazo que 
responde a, polo menos, dúas lóxicas defensivas distintas, medieval e moderna, res-
pectivamente (para atender a este punto, ler o Anexo I). E, por último, inténtase 
facer fincapé na necesidade de establecer un plan de actuación integral en todo este 
conxunto que permita caracterizalo adecuadamente, recuperalo, poñelo en valor e 
visibilizalo dende o respecto ao seu significado patrimonial, histórico, arquitectónico, 
artístico ou identitario.

Este informe complétase cuns anexos que pretenden servir para unha mellor com-
prensión do contexto de que estamos a falar. 

No Anexo I: Achegas histórico-arquitectónico-artísticas, recóllense unha serie de 
achegas realizadas por parte de diferentes membros desta sección que tratan de 
analizar o propio Castelo desde o punto de vista histórico e arquitectónico-artístico, 
ademais de entendelo dentro da paisaxe fortificada transfronteiriza na que se integra e 
que contribuíu a construír.

No Anexo II: Documentación achegada pola Asociación Cultural Alto Támega e a 
Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei recóllense diferentes documentos que se 
proporcionaron ao CCG para que os tivese en conta dende a súa Sección de Patrimonio 
e Bens Culturais á hora emitir un informe. 

A eses documentos farase mención en varias ocasións xa que son de interese para a 
comprensión dalgúns aspectos que se tratan no texto.
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2. ANÁLISE DA CUESTIÓN
2.1. A postura dos colectivos que solicitan a elaboración deste informe

No mes de febreiro púxose en contacto con diferentes membros da Sección de 
Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega a arqueóloga Nieves Amado 
Rolán, dende a Asociación Cultural Alto Támega e da Plataforma Cidadá en Defensa 
do Castelo de Monterrei, coa intención de informar da problemática que xurdiu entre 
estes colectivos e a Xunta de Galicia ante a iniciativa por parte da Secretaría Xeral para 
o Turismo da construción dun hotel-parador no antigo Castelo de Monterrei e a nega-
tiva por parte dos cidadáns e de varias asociacións ante esta intención. Estes mesmos 
colectivos puxéronse tamén en contacto con diferentes profesionais do eido da cultura 
e, o día 12 de maio, a Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario solicita 
información á Asociación Cultural Alto Támega co gallo de poder emitir un informe 
institucional ao respecto.

 Figura 1. Vista do Castelo de Monterrei tomada no ano 2005.

Do mesmo xeito, a finais do mes de maio, a Asociación Cultural Alto Támega pon 
este tema en coñecemento do Consello da Cultura Galega de xeito oficial e solicítalle 
a súa opinión ao respecto como órgano asesor e consultor de Galicia a nivel patri-
monial-cultural. 

Por este motivo, a Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura 
Galega aceptou a petición da Comisión Executiva do CCG de realizar un informe con 
respecto a este asunto. Un informe en que se intenta achegar algunhas consideracións 
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sobre a importancia do Castelo como elemento histórico, arquitectónico e, sobre todo, 
respecto ao seu valor de contemporaneidade e patrimonial relacionado coa historia 
de Galicia nunha zona transfronteiriza que estivo en constante conflito co seu veciño 
Portugal, o que levou moitas veces a iniciar procesos construtivos para mellorar a súa 
defensa natural.

Considerando esa realidade histórica, ademais de no propio informe, no Anexo I 
trátanse estes aspectos, incídese nos valores patrimoniais e na necesidade de caracte-
rizar este conxunto establecendo unha medida adecuada de protección, así como de 
ter en conta a contorna e o ambiente do que forma parte e que estrutura o territorio e 
a paisaxe do val de Monterrei; faise, tamén, un percorrido pola súa historia dende a 
Baixa Idade Media ata o seu pasado recente, así como unha síntese sobre a historia 
da acrópole dende a súa orixe ata a declaración de Monumento en 1931, da súa 
evolución construtiva e dos edificios máis significativos que nela se conservan, para 
rematar cunha valoración do conxunto; finalmente, faise unha análise do conxunto 
máis contextual, que incide na relación de Monterrei coa construción da defensa trans-
fronteiriza durante a Guerra da Restauração Portuguesa.

Hoxe Monterrei, aínda que constitúe un importante elemento de valor singular, 
non se pode entender illado senón formando parte dun importante conxunto patri-
monial que, ao longo de diferentes séculos, foi conformando a defensa da fronteira  
galaico-portuguesa nesta zona de Galicia.

Nas conversas mantidas cos colectivos antes mencionados e na documentación 
achegada maniféstanse diferentes opinións que se opoñen á construción do hotel, 
especialmente dende a Asociación Cultural Alto Támega, moi implicada nas activida-
des culturais e patrimoniais desta comarca. É esta mesma asociación a que interpuxo 
unha denuncia na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) polos danos causa-
dos no Castelo durante a realización das obras de restauración deste, denuncia que 
se adxunta a este informe e que foi respondida pola DXPC con data 13 de marzo de 
2014, pero tamén ante o Valedor do Pobo ou ante os Xulgados de Verín solicitando a 
paralización das obras, como se pode ver nos documentos incorporados ao Anexo II.

Como consecuencia de todas estas e doutras accións, xerouse unha gran polémica 
na comarca de Monterrei e a súa contorna en relación cuns posibles danos producidos 
pola rehabilitación que se está levando a cabo no Castelo e, sobre todo, polo destino 
que se lle pretende dar a este, un uso hoteleiro que, para algunhas asociacións da 
comarca, non ten sentido xa que actualmente existe un parador a uns 400 metros 
ao sueste daquel, construído no espazo onde antigamente se atopaba o Colexio da 
Compañía (ver o plano recollido na figura 2 deste mesmo informe), que ten bastantes 
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problemas para a súa rendibilidade económica e, de feito, permanece pechado catro 
meses ao ano.

En todo caso, transmiten un rexeitamento a este proxecto e dende a Plataforma e a 
Asociación trasládase ao CCG a posibilidade de debater e atopar unha solución axeita-
da entre os intereses patrimoniais-culturais da Axencia de Turismo da Xunta de Galicia 
e unha parte da cidadanía sobre este conxunto patrimonial, que considera o Castelo 
de Monterrei como un elemento moi senlleiro na comarca e demanda un uso cultural 
predominante para o mesmo.

2.2. Reunión cos representantes das institucións públicas que promoven a cons-
trución do hotel-parador no Castelo de Monterrei

O día 25 de abril, a Sección de Patrimonio e Bens Culturais reuniuse para tratar, 
entre outros temas, a problemática do Castelo de Monterrei. Xa que era necesario 
escoitar a todas as partes implicadas antes de emitir o presente informe, ese día asis-
tiron á sesión Rafael Sánchez Bargiela (director xerente da S. A. de Xestión do Plan 
Xacobeo), Eva Villaverde Pedreira (xefa da Sección de Obras e Mantemento da Axencia 
de Turismo de Galicia) e Ramón Pacheco Etchevers (técnico da Secretaría Xeral para 
o Turismo), que puxeron en coñecemento das e dos membros da Sección o proxecto 
para a conversión de Castelo de Monterrei nun hotel-parador e os motivos que están 
detrás desta iniciativa.

O técnico da Secretaría Xeral para o Turismo, Ramón Pacheco Etchevers, explicou 
as características do proxecto para a rehabilitación do Castelo de Monterrei para un 
uso hoteleiro. En liñas xerais, e sen entrar en detalles, este uso céntrase nas dependen-
cias do propio Castelo e deixa fóra do ámbito de actuación tanto a igrexa como a Torre 
da Homenaxe e o resto do casarío. Ademais, está prevista unha importante actuación 
axardinada no contorno inmediato do Castelo co fin de darlle un uso complementario 
ao Hotel-Monumento.

En concreto, para optimizar este espazo como Parador ou Hotel-Monumento, pre-
tenden destinarse a habitacións de hotel varias das estancias do Palacio dos Condes de 
Monterrei e a Casa Reitoral, reservando a parte baixa (semisoto) do Palacio dos Con-
des a usos museísticos e salón social, aínda que polo momento non están establecidos 
en detalle estes usos públicos. Para facilitar o aceso ás habitacións dos hóspedes, 
disporase un ascensor na parte central do Palacio. En xeral, habilitaranse entre 12 e 13 
habitacións no Palacio dos Condes e farase accesible o Miradoiro deste, mentres que 
a Reitoral se destinará ás instalacións centrais e á construción de 6 novas habitacións. 
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No caso da Reitoral, preténdese recuperar un inmoble que neste momento se atopa en 
ruínas e carece de uso. Ademais, farase un proxecto de iluminación que pretende incidir 
na visibilización nocturna do Castelo dende o val.

O proxecto pretende realizarse en dúas fases de actuación. Consta dun proxecto 
inicial, que inclúe o modificado do proxecto de rehabilitación para o uso do Castelo 
como parador, e un proxecto complementario, no que se inclúen as actuacións na Casa 
Reitoral.

Pola súa banda o director xerente da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, Rafael Sán-
chez Bargiela, informa dos diferentes plans de actuación que nos últimos anos veñen 
afectando o Castelo dende a súa cesión á Xunta de Galicia por parte do Estado español.

No ano 2010, elaborouse un Plan de Usos Turísticos que contaba con dúas fases. A 
Fase levada a cabo en 2012 supuxo unha serie de obras na contorna da fortaleza para 
o seu acondicionamento e no Camiño Real.

A Fase I, iniciada en 2013, centrouse na intervención no conxunto histórico-monu-
mental para destinalo a un uso público. Unha vez adxudicada esta fase, xurdiu a posi-
bilidade de converter a fortaleza en Parador de Turismo e considerouse que este era un 
destino adecuado para o Castelo. Dentro desta fase, as primeiras obras centráronse nas 
actuacións e documentación arqueolóxicas necesarias para levar a cabo as interven-
cións propostas. Ademais, iniciouse o proxecto de modificado como hotel (no momento 
en que mantivemos a reunión, o 25 de abril, estábase traballando neste aspecto). Ao 
mesmo tempo, o proxecto obtivo a pertinente autorización da Comisión de Patrimonio 
e leváronse a cabo as visitas necesarias de distintos técnicos da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. Unha vez determinado que as obras garantían o uso público do 
Castelo, concedeuse a necesaria autorización para levalas a cabo.

Rafael Sánchez Bargiela incide en que este proxecto garante os usos culturais e 
sociais en parte do que será o espazo do Parador e tamén garante a sustentabilidade 
das obras do edificio, establecendo todas as cautelas que sexa preciso para o respecto 
ao Castelo. A idea que está detrás destas actuacións é que a explotación turística require 
unha conservación previa do patrimonio. Insistiu, tamén, no feito de que a conversión 
do Castelo en parador de turismo non responde a un interese pola súa privatización, 
senón que pretende actuar cara a unha maior proxección do mesmo como elemento 
dinamizador da comarca de Monterrei. O proxecto realízase coa intención de sustentar 
un desenvolvemento dunha zona deprimida, e enfocarase cara a un turismo de “alto 
standing”, de xeito que o Castelo se converta nun polo de desenvolvemento turístico 
importante nesta zona. Neste sentido, para poder levar a cabo esta iniciativa, tendo 
en conta os usos establecidos na cesión que se recolle no DOG do 12 de xaneiro de 
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2010, comenta que o 15 de xaneiro de 2014 solicítase unha ampliacion de uso e que 
esta obtivo informes favorables.

Insiste tamén en que o Plan de Usos inicial dentro do proxecto de rehabilitación do 
Castelo contemplaba a elaboración dun centro de divulgación que incluía unha área 
de ocio composta por taberna, espazos comerciais, o proxecto Monterrei activo e un 
albergue de peregrinos, polo que se considera que os novos usos non difiren moito 
deste primeiro plan.

A Fase II contempla a elaboración dun proxecto museístico, que destinará a Torre de 
Homenaxe a espazo expositivo. Esta segunda fase está aínda por definir, pero preténde-
se, unha vez definida, facer unha exposición dela aos cidadáns. Do mesmo xeito, está 
en proceso de tramitación un Plan Sectorial que afecta tamén a Torre da Homenaxe 
e abarca a totalidade da acrópole de Monterrei, establecendo un uso para todas as 
edificacións que se atopan na mesma e que estableza un marco normativo para todas 
as actuacións que se realicen dentro deste espazo.

Finalmente, Rafael Sánchez Bargiela insiste en que houbo unha fase de información 
á cidadanía do proxecto e que este foi aprobado polas institucións públicas.

Entendemos, nesta reunión, que se está levando a cabo unha proposta de delimi-
tación do BIC. Un dos aspectos que non quedaron claros é se o conxunto ten un plan 
especial ou outra figura de planeamento asociado. O Castelo foi declarado Monumento 
Nacional en 1931 e actualmente é BIC [Ben de Interese Cultural], con categoría de 
Monumento, a máxima protección para un inmoble, incluído no catálogo de “Monumen-
tos del patrimonio histórico de España”.
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3. DEBATE DAS PROPOSTAS
3.1. Caracterización do conxunto de Monterrei

Unha das primeiras cuestións que é necesario precisar é se o conxunto que se vén 
chamando Castelo de Monterrei está ben caracterizado e, en consecuencia, se está 
ben categorizado ou clasificado. 

Evidentemente, non é un Castelo sen máis, pois o que se percibe, aínda partindo 
dalgunha fundación medieval como a chamada Torre da Homenaxe, é que tivo un 
desenvolvemento procesual complexo e rico que fai que hoxe se aprecie máis como un 
conxunto construído sobre unha atalaia natural que logo foi adquirindo transformacións 
e novas construcións que o fan parecer unha gran fortaleza. 

Esa gran fortaleza inclúe estruturas medievais e outras posteriores, como o Palacio 
dos Condes de Monterrei, a igrexa ou os diferentes casaríos, estruturados todos eles por 
espazos abertos, rueiros e os camiños que, ladeiras abaixo ata o norte ou o sur, esta-
blecen unhas peculiares e especiais relacións espaciais con base na topografía natural 
e estratéxica orixinal (o ambiente). 

Esta topografía natural, fundacional e funcional, transformouse, a través de ricos 
procesos, en altamente humanizada ata o día de hoxe, na que os cultivos do viño lle 
confiren unha unidade histórica e paisaxística máis aló da comprensión desa realidade 
unicamente como castelo ou, se acaso, como fortaleza habitada que foi.

Por iso, se a patrimonialización cultural deste amplo e complexo Ben de dimensión 
territorial se caracteriza só como Castelo ou como Fortaleza estaríanse a limitar a súa 
comprensión adecuada e, polo tanto, o conseguinte acceso cultural a ese Ben. Iso impli-
caría, ademais, que se estaría a comprometer a súa axeitada protección, conservación 
e restauración compatibilizadas cos procesos e usos históricos que o xeraron.

Partir dunha categorización parcial e redutora como Monumento individual pode ser 
causa de erros que só levan a mistificar, no sentido de falsear, un elemento e a situalo 
fóra dos procesos que o arquitecturizaron e tamén fóra dos procesos que el mesmo 
construíu no territorio que o soportaba. O que é máis grave é que non contemplar ese 
Ben con todas as súas características culturais e históricas, materiais e inmateriais 
non fará máis que consolidar o resto do construído como ruína institucionalizada. Desta 
forma, caracterizar este conxunto como Castelo ou como Fortaleza cunha declaración 
xenérica parece neste caso inadecuado. 

Os habituais requirimentos cautelares e disciplinares sobre o patrimonio material 
inmoble reclaman o recoñecemento patrimonial e cultural de calquera Ben coa clasi-
ficación adecuada. Nese sentido, a Lei do patrimonio cultural de Galicia reclama para 
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este tipo de bens construídos a consideración de Conxunto Histórico ou a de Sitio Histó-
rico. A de Conxunto Histórico parece a que máis se adecúa xa que a súa definición é 
a dunha “agrupación de bens inmobles que forman unha unidade de asentamento, con-
tinua ou dispersa, condicionada por unha estrutura física e representativa da evolución 
dunha comunidade humana, por ser testemuño da súa cultura ou constituír un valor de 
uso e gozo para a colectividade, aínda que individualmente non teñan unha especial 
relevancia”. Que ese conxunto é vivenciado pola cidadanía como depositario dunha 
parte da súa cultura e que lle confiren un valor de gozo propio é evidente, polo que se 
cumpre a esencia da definición de lei, pero é que, ademais, neste caso, esa agrupación 
de bens ten tamén especial relevancia.

Así pois, as características que concorren neste Ben territorial encaixan perfectamen-
te na definición que prevé a lei e, polo tanto, sonlle de aplicación as ferramentas que 
o lexislador preveu como adecuadas para este tipo de casos. De cara á súa conserva-
ción e protección, debe comezarse pola elaboración dun Plan Especial de Protección e 
Rehabilitación para o Conxunto e, nos casos dos inmobles excepcionais, a redacción ou 
finalización do correspondente Plan Director. Un e outro avaliarán e orientarán as pro-
postas de uso futuras dende a compatibilidade histórica, estética, espacial e funcional 
a partir do mapa de usos históricos que proporcione o Plan Director ou a partir dun 
informe sectorial previo sobre os valores histórico-artísticos e patrimoniais.

En calquera caso, o proxecto de intervención debería redactarse, revisarse neste 
caso, dende as cautelas, orientacións e consideracións propostas por eses plans ou 
informes sectoriais pre-proxectuais (Plan Especial e Plan Director) e máis sendo estas 
as ferramentas que poden acometer os obxectivos dun estudo e conservación integral, 
é dicir, ao servizo dun proceso vivo de patrimonialización cultural e ao dos niveis de 
fidelización da evolución cultural-patrimonial dunha comunidade humana que as admi-
nistracións pretenden atender para, logo, garantir a protección das súas demandas, ou, 
o que é o mesmo, administrar.

 3.2. O Plan de Usos no Palacio dos Condes e as obras actualmente en curso 
no conxunto histórico de Monterrei

Aínda que máis adiante incidiremos en aspectos históricos, arqueolóxicos, artísticos, 
arquitectónicos e diacrónicos sobre o Castelo de Monterrei (remitimos novamente aos 
textos recollidos no Anexo I), a priori é indubidable que todo o conxunto de Monterrei 
debería ser obxecto dunha posta en valor, restauración ou rehabilitación que impida a 
súa progresiva ruína, aspecto en que xa incidía no seu momento o estudoso de Verín 
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e Monterrei Xesús Taboada Chivite cando escribía “A un ritmo desconsoladoramente 
rápido avanza el arruinamiento total de Monterrey. De algunas de sus obras, no ha 
mucho erguidas, como el Palacio de los Condes, no quedan más que paredes sosteni-
das por un milagro de equilibrio o alguna airosa chimenea inhiesta […]. La más bella 
fortaleza de Galicia pronto será vaporosa nostalgia para unos o motivo de erudición para 
otros”, como nos mostran as notas históricas do texto recollido no Anexo I do presente 
informe. Tal e como comentamos nas reflexións anteriores, establecer un Plan Director 
e/ou Plan Especial ou unha figura similar sería moi aconsellable como punto de partida 
antes de promover ou continuar calquera outro tipo de actuación.

Respecto á idea de dispor dun hotel dentro do Palacio dos Condes e doutras edifi-
cacións, como se pretende no proxecto actual, á vista dos datos de que dispoñemos e 
tendo en conta a entidade do elemento co que estamos a tratar, o seu valor histórico, a 
súa significatividade construtiva e histórico-artística, o seu papel na paisaxe fortifi-
cada transfronteiriza ou a súa entidade patrimonial e conformadora dun ámbito e dunha 
contorna ou un ambiente, dende a Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG non 
cremos que este sexa o uso máis adecuado para rehabilitar o lugar. Neste momento, xa 
existe un Parador nacional nun espazo inmediato ao Castelo que respecta o conxunto 
como tal e, pola súa situación, practicamente o valora como unha “acrópole” á que 
subir nun ascenso case ritual, dende a ruptura de pendente da dorsal onde se sitúa 
todo o conxunto, cara á localización do enclave do Castelo. Neste sentido, actualmente 
establécese un diálogo na dorsal entre aquelas edificacións que nun pasado recente se 
destinaron a un uso turístico e aquelas outras que conservaron o seu uso cultural e 
público respectando os seus valores históricos.

Consideramos que as obras deberían revisarse dende os criterios que estamos a 
expoñer para determinar se son ou non compatibles con usos históricos dos espazos e 
fábricas do Castelo e aclarar se teñen en conta a condición de BIC non só do edificio en 
si, senón do Conxunto Histórico, que tamén debería ser BIC, e dilucidar se, en efecto, é 
un hotel o uso máis axeitado nesa localización no ámbito interior do Conxunto Histórico 
que de facto é o de Monterrei.
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4. PROPOSTAS E CONCLUSIÓNS
4.1. Propostas

Consideramos que este informe debe entenderse non só como unha reflexión ou 
unha crítica ante unha actuación concreta, xa iniciada, sobre un Conxunto Histórico da 
magnitude do Castelo de Monterrei, senón que debe servir tamén para establecer un 
proceso de debate, posiblemente esquecido ata o momento, sobre que supón o Castelo 
de Monterrei na súa contorna, como arquitectura, como elemento histórico ou como fito 
paisaxístico; sobre as relacións que se producen entre este elemento, a paisaxe onde se 
implanta e a cidadanía que o percibe e que o vive; sobre cal debe ser a súa función no 
territorio como fito cultural; sobre cal debe ser o seu uso; sobre como mantelo e soste-
lo... É por iso polo que tentamos facer un esforzo reflectindo algúns destes aspectos 
nunha serie de textos que se recollen no Anexo I.

Dende a Sección propoñemos, á vista de todo o comentado, dúas liñas de actuación:
1. Establecer cal é a figura de protección máis adecuada para este Castelo e o 

conxunto onde se localiza e levala a cabo. 
2. Reconsiderar criticamente a actuación iniciada e establecer un período de reflexión 

aberto que acolla a todos os axentes implicados nunha toma de decisión tan importante 
como é un cambio de uso tan significativo nun espazo arquitectónico e nun conxunto 
deste tipo, xa que ese cambio de uso pode modificalo definitivamente de cara ao 
futuro.

Neste sentido, cremos que aínda que o Castelo podería entenderse como BIC indivi-
dual, esta non é unha figura de protección suficiente para Monterrei, xa que é e forma 
parte dun Conxunto Histórico que supón unha cadea de relacións espaciais, onde se 
articulan os espazos construídos e os espazos baleiros, formando, xunto co territorio, un 
ambiente. Esta unidade, máis aló das coincidencias formais e económicas dos conxun-
tos, vai construíndo, co paso do tempo, un borde de relacións espaciais que definen o 
ambiente dos Conxuntos Históricos; este “borde” é, conxuntamente co ámbito, expresión 
da historia local e do influxo dos procesos de humanización continua no territorio par-
ticular de cada Conxunto Histórico. Habitualmente, o que vimos chamando ambiente 
do Conxunto Histórico é o que a diario denominamos contorna, zona de influencia, zona 
de protección, zona de respecto ou zona de amortecemento.
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Figura 2. Plano da Fortaleza de Monterrei [A. Vigo Trasancos (dir.): Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 

arquitectura y urbanismo (1701-1800), t. I, Fundación Barrié, A Coruña, 2011, p. 665, plano 1013].

É certo que existen, ou poden existir, intereses encontrados nos axentes que se 
interesan polos Conxuntos Históricos: os dos residentes, que poden ser distintos entre 
si pero que no fondo poden chegar a entenderse xa que os valores que conservar e 
protexer son tamén os do confort e os da calidade ambiental dun hábitat; os dos que 
explotan o valor económico propiciado pola declaración de Ben de Interese Cultural 
máis aló do sostible polas relacións espaciais propias do conxunto ou da contorna; os 
das administracións que teñen que conservalos e procurar o mandato constitucional e 
autonómico de garantir permanentemente o acceso cultural da cidadanía aos Conxun-
tos Históricos, cousa que é moi distinta da invasión descontrolada dun turismo de 
masas estandarizado e desviado dos valores que estes Bens reportaron, reportan ou 
poderían reportar. De tal maneira, calquera asentamento de interese cultural é expresión 
das relacións de produción que se conformaron historicamente entre os residentes e o 
seu territorio, un valor de uso por riba do valor de cambio. O caso é que o que está 
acontecendo, ou pode acontecer, é que o valor de cambio acabe dominando o valor 
de uso tradicional. Un dos aspectos que debería intentar acadar este proceso de 
reflexión aberto que propoñemos a partir deste informe é o de re-equilibrar o peso 
destes usos.
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Forte de San Salvador 

Figura 3. Segundo nivel de significado defensivo de Monterrei que se refire ao conxunto histórico: as fortificacións 

están marcadas en cor laranxa, o río Támega en azul, os camiños en vermello e dentro da elipse branca, o espazo 

corresponde ao conxunto que ten un significado defensivo.

Deste xeito, achégase aquí unha proposta de delimitación (figura 4) de Sitio ou 
Conxunto Histórico de Monterrei que pretende incluír tanto a propia fortaleza como 
todos aqueles elementos que con ela, ao longo de diferentes períodos e momentos 
históricos, foron conformando un territorio vinculado a diferentes usos (defensivo 
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–medieval e moderno–, viario –constitúe un nó viario entre Galicia, Castela e Portu-
gal–, de explotación mineira –as minas de estaño do século XVIII–, distintas unidades de 
explotación agraria –vitivinícola, hortícola, etc.). A proposta que facemos pretende ter 
en conta o punto de vista da percepción cultural que en diferentes momentos históricos 
foi estratificada no territorio, definindo diferentes paisaxes que hoxe se entenden como 
unha paisaxe transcultural, como unha paisaxe cultural que traspasa un momento con-
creto da historia, que é a suma e transformación de distintas paisaxes que responden 
a lóxicas e cronoloxías diferentes.

Como é lóxico, esta é unha proposta en que sería necesario profundar pero cremos 
que, á hora de compatibilizar os usos dunha rehabilitación, é conveniente incidir na 
necesidade de entender esta paisaxe, este conxunto, como o resultado dun proceso 
histórico, funcional, cultural, económico e tamén simbólico, non como pequenas parce-
las con sentido unicamente individual. Calquera cambio que se faga en Monterrei, no 
Castelo de Monterrei, afectará a totalidade desta unidade paisaxística, deste conxunto 
histórico.

Con puntos amarelos, marcamos neste mapa 1:25.000 (figura 4) os distintos fitos 
que se localizan na dorsal de Monterrei, e que, xunto con outros que están aínda por 
delimitar, desempeñaron un papel importante na construción desta paisaxe e conxunto 
histórico de Monterrei.

Cremos que se poden establecer varios niveles de significado en toda esta paisaxe, 
e con eles varias figuras de protección. O primeiro, o BIC no que quedarían incluídas 
tanto o Castelo, as estruturas da fortaleza como os conventos da Compañía e de San 
Francisco , que forma unha unidade defensiva, que queda perfectamente individuali-
zada nos diferentes planos do século XVIII, como o que recollemos na figura 2.
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Figura 4. Mapa 1:25.000 no que se delimitou a contorna-ambiente do Conxunto Histórico de Monterrei.

Un segundo nivel de significado, tamén defensivo, acolle outras construcións situa-
das na dorsal que tiñan como obxectivo o control do val do Támega e das distintas 
vías de entrada a Galicia dende Portugal e Castela. Queda representado na figura 
3, aínda que habería que establecer, noutros traballos posteriores, a súa contorna de 
delimitación exacta.

Aínda que habería outros moitos niveis de significado, o terceiro ao que nos quere-
mos referir na proposta, o máis xenérico, refírese á contorna ou zona de amortecemen-
to de todo este conxunto; a unidade ou contorna de percepción da que falamos nos 
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textos do Anexo I marcámola en cor amarelo. Nela recollemos o “ambiente” do Conxunto 
Histórico de Monterrei.

4.2. Conclusións

Neste informe recolléronse as valoracións patrimoniais de moi variadas admi-
nistracións e colectivos sociais. Para a súa elaboración, analizouse a información 
que estes colectivos e administracións proporcionaron, así como a obtida na reunión 
mantida con diferentes membros da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo e da Axencia 
de Turismo da Xunta de Galicia o día 25 de abril. E como resultado presentamos as 
seguintes conclusións:

1. Consideramos necesario facer unha declaración de Conxunto Histórico que pro-
texa este elemento territorial, que, como xa vimos, ten unha grande importancia histó-
rica, arquitectónica, arqueolóxica, artística e, por suposto, patrimonial, para Monterrei, 
a comarca, a fronteira, a provincia de Ourense e, por suposto, Galicia, xa que é un dos 
exemplos máis importantes da nosa arquitectura militar medieval e moderna. Neste sen-
tido, consideramos que a súa transformación nun espazo de novos usos debería implicar 
un proceso importante de reflexión que se debe levar a cabo de forma colexiada e 
colectiva, contando con todos os axentes implicados: administracións, xestores, inves-
tigadores e, por suposto, os veciños do val de Monterrei.

2. Cremos que debe revisarse o destino para un uso hoteleiro dunha parte do actual 
edificio do Castelo dado que xa existe un edificio destinado a este uso a 400 metros do 
mesmo e que ten problemas de sostemento; de feito, no ámbito do mesmo Conxunto 
Histórico habería cando menos tres edificios diferentes moi importantes dedicados a 
uso hoteleiro, e, ademais, na nova localización, reducirase á metade a oferta de habi-
tacións coas que conta actualmente o parador. Desde o noso punto de vista, talvez sería 
máis atinado facer un plan de viabilidade do parador xa existente, adaptalo ás novas 
necesidades do turismo, elaborar ou rematar un Plan Director do Castelo que contemple 
uns detallados estudos previos e que incida no seu papel como elemento dinamiza-
dor da comarca, incentivo turístico-cultural e complemento do espazo hoteleiro. Esta 
podería ser unha vía alternativa, aínda que tamén poderían existir outras, tales como 
investigar e restaurar-conservar as estruturas e fábricas defensivas e residenciais do 
casarío e dos espazos vilegos coa ollada posta, por exemplo, no que se fixo en Valença 
do Minho, outro Conxunto e asentamento transfonteirizo.

3. Entendemos que o Castelo de Monterrei é un exemplo máis do importante 
arraigamento que se dá a miúdo entre a cidadanía e o seu patrimonio, do que ela é 
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depositaria e co que ten uns importantes lazos de identidade. Seguro que os axentes 
máis directamente responsables do proceso de patrimonialización deste Ben, a cidada-
nía, non se oporán a que se fagan obras que son necesarias no Castelo e na fortaleza, 
nin a que se rehabilite e se poña en uso, xa que unha arquitectura en desuso é unha 
arquitectura “morta”. Todos somos conscientes de que a vivencia dos valores dun Ben é, 
sempre, mellor a través do seu uso, pero o que parece que é claro e que esa cidada-
nía non quere calquera destino para o seu patrimonio fidelizado. Os veciños e as veciñas 
de Monterrei, Verín, Pazos, Mixós, Vilaza, Oímbra, Albarellos, Tamaguelos, Mourazos... 
séntense identificados co “Castelo de Monterrei” porque non deixa de ser unha icona 
na súa paisaxe real e imaxinaria. Probablemente, o problema é que moitas veces 
se actúa sobre o patrimonio sen ter en conta que este é unha construción social, a que 
a cidadanía quere que sexa. Polo tanto, todos os axentes implicados como xestores e 
como responsables, e os investigadores, tanto neste caso coma noutros, deberían 
traballar parellos aos procesos de patrimonialización cultural que se soportan na cidada-
nía e nas administracións responsables que acumulan percorridos e fases nese camiño.

Por último, propoñemos que, antes de continuar as obras no sentido do proxecto 
reformado, sería oportuno ter en conta as consideracións deste informe.

Neste sentido, o Consello de Cultura Galega, como ten feito noutras ocasións, está 
aberto á realización de “conferencias de consenso”, orientadas á procura da converxen-
cia e síntese dos diferentes criterios e valoracións que este “debate público” reportou 
aos procesos culturais de Galicia.

Rebeca Blanco-Rotea
Sección de Patrimonio e Bens Culturais

Iago Seara Morales
Coordinador da Sección de Patrimonio 
e Bens Culturais

Alfredo Vigo Trasancos
Sección de Patrimonio e Bens Culturais

Pegerto Saavedra Fernández
Sección de Patrimonio e Bens Culturais
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Anexo I
ACHEGAS HISTÓRICO-
ARQUITECTÓNICO-ARTÍSTICAS 
SOBRE O CASTELO DE 
MONTERREI



Monterrei: notas trala reunión mantida o 25 de aberil de 2014 cos representantes da
administración

Iago Seara Morales

O primeiro que é necesario indicar é se o conxunto que se ven chamando Castelo de Monterrei
está ben caracterizado e, en consecuencia, se está ben categorizado ou clasificado. A todas
luces dito elemento non é un Castelo sen máis, pois o que se percibe, aínda partindo dalgunha
fundación medieval como a chamada torre da homenaxe, é que tivo un desenrolo procesual
complexo e rico que fai que hoxe se aprecie máis como un conxunto construído sobre unha
atalaia natural que logo foi adquirindo transformacións e novas construcións que o fan parecer
unha gran fortaleza. Esa gran fortaleza inclúe as estruturas medievais e outras posteriores
como a palacio dos Condes de Monterrei, a igrexa ou os caseríos diferentes, estruturados
todos eles por espazos abertos, rueiros e os camiños que, ladeiras a baixo ata o Norte ou o Sur,
establecen unhas peculiares e especiais relacións espaciais con base na topografía natural e
estratéxica orixinal (o ambiente). Esta topografía natural, fundacional e funcional
transformouse a través de ricos procesos en altamente humanizada ata o día de hoxe no que
os cultivos do viño lle confiren unha unidade histórica e paisaxística mais aló da comprensión
desa realidade unicamente como Castelo ou, se acaso, como fortaleza.

Por iso, se a patrimonialización cultural deste amplo e complexo ben de dimensión territorial
se caracteriza como Castelo ou como fortaleza estaríanse a poñer portas á súa comprensión
adecuada e, polo tanto, ao conseguinte acceso cultural a ese ben. Iso implicaría, ademais, que
se comprometerían as súas aceitadas protección, conservación e restauración compatibilizadas
cos procesos e usos históricos que o xeraron.

Partir dunha categorización parcial e redutora, de Monumento individual, pode ser causa de
erros que só levan a mistificar3 un elemento e a sitúalo fora dos procesos que o
arquitecturizaron e tamén fora dos procesos que el mesmo construíu no territorio que o
soportaba. O que é máis grave é que non contemplar ese Ben con tódalas súas características
culturais e históricas, materiais e inmateriais, non fará máis que consolidar o resto do
construído como ruína institucionalizada.

En calquera caso, clasificar este conxunto como Castelo ou como Fortaleza cunha declaración
xenérica parece neste caso algo temerario. Os habituais requirimentos cautelares e
disciplinares sobre o patrimonio material inmoble reclaman o recoñecemento patrimonial e
cultural de calquera Ben coa clasificación adecuada. Nese sentido, a lei do Patrimonio Cultural
de Galicia reclama para este tipo de bens construídos a consideración de Conxunto Histórico

3 MISTIFICAR: Falsear [algo] co fin de enganar. Mistificar unha doutrina
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ou a de Sitio histórico. A de Conxunto Histórico parece a que mais se adecúa xa que a súa
definición é a dunha “agrupación de bens inmobles que forman unha unidade de
asentamento, continua ou dispersa, condicionada por unha estrutura física e representativa da
evolución dunha comunidade humana, por ser testemuño da súa cultura ou constituír un valor
de uso e gozo para a colectividade, aínda que individualmente non teñan unha especial
relevancia”. Que ese conxunto é vivenciado pola cidadanía como depositario dunha parte da
súa cultura e que lle confiren un valor de gozo propio é evidente, polo que se cumpre a esencia
da definición de lei, pero é que por enriba, neste caso esa agrupación de bens ten tamén
especial relevancia.

Así pois, a características que concorren neste ben territorial encaixan perfectamente na
definición que prevé a lei e, polo tanto, sonlle de aplicación as ferramentas que o lexislador
preveu como adecuadas a este tipo de casos. De cara á súa conservación e protección debe
comezarse pola elaboración dun Plan Especial para o Conxunto e, nos casos dos inmobles
excepcionais, a redacción do correspondente Plan director. Un e outro orientarán as propostas
de uso futuras dende a compatibilidade histórica, estética e espacial.

En calquera caso, o proxecto de intervención debería redactarse, revisarse neste caso, dende
as cautelas, orientacións e consideracións propostas por ese plans pre proxectuais (Plan
Especial e Plan Director) e máis sendo estes as ferramentas que poden acometer os obxectivos
dun estudo e conservación integral, é dicir ao servizo dun proceso vivo de patrimonialización
cultural e ao dos niveis de fidelización da “evolución dunha comunidade humana” que as
administracións teñen a obriga de escoitar para, logo, garantir a protección das súas demandas
ou, o que o mesmo, administrar.
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cuajada de piezas del pasado que apasiona a arqueólogos e historiadores (…). Es el nombre y la
casa simbólica de una estirpe nobiliaria en la Modernidad, con apellidos de Zúñiga, Acevedo y
Fonseca, que sabe incardinarse en las estructuras de la Monarquía Católica y oferta a ésta
hombres eclesiásticos, militares y diplomáticos de gran talla. De ser una casa regional pasa a
ser un nombre universal con referencias directas en las principales urbes de España y sus
Indias”.

Pertencente primeiro ó mosteiro de Celanova, foi logo vila de reguengo (fins do XIII), antes de
ser señoreada, desde o remate do século XIV, polos Biedma, Zúñiga, Ulloa e Acevedo Fonseca,
para rematar na década de 1730 na casa de Alba, de resultas do matrimonio de dona Catalina
de Haro y Guzmán, 8ª condesa de Monterrei, con don Francisco Álvarez de Toledo, 10º duque
de Alba. Na Baixa Idade Media Monterrei é una verdadeiro núcleo urbano, co castelo, a igrexa
de Santa María, unha albergaría que logo dá orixe a un hospital de peregrinos, o convento de
San Francisco e o dos mercedarios (este fundado a fins do XV). Non é casualidade que na vila
condal se imprimise un dos incunables máis aprezados dos editados en Galicia (o misal de
Monterrei ou misal auriense de 1494).

A singularidade de Monterrei deriva, en boa medida, da riqueza do seu conxunto fortificado,
que acolle as diversas construcións promovidas fundamentalmente polos condes, namentres
boa porte da poboación abandonou a vila para vivir máis comodamente en Verín e Pazos. Un
documento de 1512, citado por Taboada Chivite e logo por outros autores, recolle a
declaración do impresor Gonzalo Rodríguez de Pasera: “la villa era tan fuerte, situada en un
cerro, sin que se pudiera entrar en ella sin subir un quarto de legua de cuesta áspera, por lo
qual no podía llegar a ella el carro. Y que a esta causa se despoblaba de forma que no había en
ella más de onçe vecinos casados, tres clérigos y dos o tres viudas, siendo así que
antiguamente tenía doscientos çinquenta o trescientos vecinos. Y que, de siete u ocho años de
aquel, se habían caídos doscientas casas, porque todos los vecinos se habían ido a vivir a Verín
y a Pazos, lugares al pie de la cuesta de la villa, respecto no haber en ella agua alguna, sino el
pozo de la fortaleza…”. Os veciños antigos non serían tantos, pero o proceso de traslado da
poboación consolidouse, e en 1597 inclusive os mercedarios marcharon para Verín. En todo
caso, na raia con Portugal había outras vilas que eran ó mesmo tempo fortaleza, caso de A
Guarda, Salvaterra ou Tui, pero ningunha adquiriu ese carácter de rematar sendo case tan so
un conxunto fortificado.

No século XVI os condes de Monterrei manifestan unha indubidable querenza pola vila cabeza
dos estados dese nome. Así o pon de manifesto a construción na primeira metade da centuria
dun pazo residencial (seguindo modelos italianos; é insólito que unha gran casa nobre edifique
un pazo desa traza en Galicia, dada a emigración a corte da aristocracia), e a mediados a do
colexio da Compañía de Xesús, o primeiro que se levantou en Galicia, froito da amizade de don
Alonso de Acevedo, 3º conde, con Francisco de Borja (como é sabido o colexio da Compañía, o
mesmo que o convento dos franciscanos, estaba fóra no núcleo fortificado, e no seu solar
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levantase hoxe o parador). Pero foi a situación político militar, que transformou a raia galaico
portuguesa de “confín” en auténtica fronteira, a que converteu Monterrei nunha fortaleza
estratéxica, de singular valor para a monarquía, de xeito que sen perder o seu carácter señorial
vai ser bastión defensivo ocupado por tropas reais, e vanse reforzar as súas defensas (novos
muros, baluartes, etc) a custa das rendas da monarquía.

A mellor proba do interese que para a casa de Austria e para os Borbóns tiña Monterrei está
na abundancia de planos e mapas que se conservan en diversos arquivos, e hoxe coñecemos
ben grazas as investigacións e publicacións dirixidas por Alfredo Vigo: ningunha vila ou cidade
do interior de Galicia conta con tan cantidade de representacións na cartografía militar.

O importancia estratéxica de Monterrei aumenta desde a incorporación de Portugal á
monarquía de Felipe II (1580), e sobre todo –non é necesario lembralo desde que principia a
guerra de Restauración, en 1640. Nas Actas das “Juntas del Reino”, publicadas por Antonio
Eiras Roel, as referencias a Monterrei son continuas nos anos 1640 1668. E como despois da
restauración da dinastía dos Braganza Portugal estivo aliado tradicionalmente con Inglaterra,
nas guerras entre esta monarquía e a española a raia, e polo tanto Monterrei, foi teatro de
operacións ou polo menos de prevencións (comezos do XVIII, 1757 63, 1801…). As relacións
entre España e Portugal e as formas que adopta a guerra explican polo tanto a atención que
a monarquía presta a Monterrei, ou o posterior abandono, até que na década de 1960 se inicia
a restauración de núcleo, que en 1931 fora declarado monumento nacional. É ben sabido que
a don Xesús Taboada Chivite lle corresponde en boa medida o mérito de salvar da ruína o
conxunto: “A un ritmo desconsoladoramente rápido avanza el arruinamiento total de
Monterrey. De algunas de sus obras, no ha mucho erguidas, como el Palacio de los Condes, no
quedan más que paredes sostenidas por un milagro de equilibrio o alguna airosa chimenea
inhiesta (…) La más bella fortaleza de Galicia pronto será vaporosa nostalgia para unos o
motivo de erudición para otros”. O conxunto entón salvado da catástrofe xa in articulo mortis
vese ameazado hoxe por intervencións pouco respectuosas.
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Aportaciones para un informe sobre el Castillo de Monterrey

Alfredo Vigo Trasancos

Considerado, junto al castillo de Monforte de Lemos, una de las “acrópolis” militares más
importantes de Galicia, el conjunto fortificado de Monterrei, que se asienta en el valle del
Támega, frente a Portugal, en la ruta de la vía de la Plata y, por lo tanto, en un lugar
estratégico gracias a su posición fronteriza, es sin duda un compendio magistral de la
arquitectura militar gallega desde la época medieval hasta el siglo XVIII.

Tuvo su remoto origen en el llamado Castrum Baroncelli que en época castreña y romana
debió de controlar las rutas y caminos que dominaban la zona por su posición elevada. No
obstante, su gran papel militar tomó presencia, sobre todo, a partir del siglo XII, tras la
independencia del Reino de Portugal, y más aún en el XIII cuando Alfonso X mandó repoblar las
viejas fortificaciones preexistentes y levantó allí, para consolidar el lugar, la iglesia de Santa
María de Gracia, que habría de convertirse en la iglesia de un incipiente núcleo de población
medieval sólidamente fortificado que iría ganando importancia y protagonismo a partir de ese
momento. Lo confirma la fundación extramuros del convento de San Francisco en 1302 y la
existencia de una alberguería, seguramente para peregrinos llegados del sur, en 1327 y que
daría paso años después al Hospital de la Santísima Trinidad, fundado por Gaspar de Zúñiga y
construido en 1391 por el abad Vasco Pérez. Posteriormente, en 1555 56 se instalan los
jesuitas, primero en una casa del lugar y luego, en 1566, en la zona sur también extramuros
llamada Penedo Blanco donde instalarán el colegio fundado por el obispo de Ourense
Francisco Manrique de Lara y por Alonso de Acevedo, conde de Monterrei. Acogió a muchos
colegiales pues llegó a tener casi 300 estudiantes de toda Galicia.

Todo esto explica el protagonismo de Monterrei, lo que ayuda a entender que acogiese al rey
Pedro I el Cruel, a Felipe el Hermoso y al cardenal Cisneros, al marqués de la Romana y al
mariscal Soult o que fuese aquí donde se instaló la primera imprenta gallega, en la que, el 3 de
febrero de 1494, se estampó el Missale Auriense, el primer libro publicado en Galicia y que
actualmente se encuentra en la catedral de Orense. Por el contrario, momentos críticos para la
villa fortificada fueron dos fechas históricas. 1767 por ser este el año en que Carlos III expulsó
a los jesuitas, con lo que el Colegio quedó abandonado. Posteriormente, la Exclaustración echó
fuera de su convento a los franciscanos en 1835, lo que motivó la ruina del edificio. A partir de
ahí el proceso de decadencia sería imparable. Decir solo como curiosidad que donde estuvo el
solar histórico del Colegio de la Compañía de Jesús, se instaló en 1965 el actual Parador de
Turismo.

El 3 junio 1931 fue declarado Monumento Nacional.
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El núcleo primitivo de la villa fortificada de Monterrei debió de ser en origen un castillo del que
todavía se mantienen algunos elementos y su patio de armas, alrededor del cual se irían
levantando en distintos momentos, la iglesia – a partir de 1274 , la torre de las Damas y el
palacio de los condes –ss. XIV XVI , así como la Torre del Homenaje que es obra de 1482. Y a
partir de ahí se irían formando el primer recinto fortificado conservado, con forma redondeada
y que encerraría en su interior el núcleo de población básico con sus calles, plazas, casas y
edificios principales –quedó fuera, no obstante, el convento franciscano situado al norte ;
posteriormente se erigiría el segundo recinto que los planos históricos denominan “falsa
braga” y que viene a reforzar y rodear el recinto anterior, con algunos picos y baluartes que ya
se vinculan por sus formas con los sistemas de fortificación abaluartados propios de la Edad
Moderna dejó fuera también el convento franciscano y el moderno colegio de la Compañía de
Jesús instalado al sur . Por último, a partir de 1640, al iniciarse la guerra de independencia de
Portugal, dado su protagonismo fronterizo, se realizarían las grandes fortificaciones del
llamado “tercer recinto” que incorporaron dentro del nuevo perímetro el convento y el
colegio, si bien según las leyendas que aporta la cartografía histórica conservada, en su mayor
parte fue una especie de atrincheramiento hecho básicamente de tierra con piedra solo en el
interior. Estuvieron implicados los ingenieros militares Juan de Villarroel y Carlos de
Grunemberg. La última gran intervención militar ya es claramente del siglo XVIII,
acometiéndose la primera a partir de 1706 coincidiendo con la guerra de Sucesión española,
momento en el cual se levanta el baluarte del Sol integrado en el segundo recinto y, a partir de
1762, el remate de las fortificaciones que resguardarían el Colegio de jesuitas, esto coincidente
con la Guerra de los Siete Años que supuso nuevas fricciones con Portugal.

Edificios de interés

Castillo

Situado en el centro del primer recinto, su puerta de acceso está situada en la plaza de
Monterrei. Está rematada con arco de medio punto y presenta los escudos de los condes. Está
flanqueada por dos torres cilíndricas, parcialmente conservadas. A través de esta puerta se
accede al patio de armas, donde se conserva un pozo y un túnel que servía de aljibe. Durante
las obras de restauración llevadas a cabo en los últimos años se ha tapado la entrada del túnel.
En su origen debe corresponder a los siglos XII y XIII, aunque con reformas posteriores.

Iglesia de Santa María de Gracia

Fue erigida en el siglo XIII, en época de Alfonso X y hacia 1274, si bien ha sufrido sucesivas
reformas y ampliaciones en épocas posteriores. Su estilo dominante es el gótico con muchos
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resabios de tradición románica. De una sola nave, dispone de cubierta de madera y ábside
rectangular, cubierto con bóveda de crucería. El ábside no está alineado con la nave por la
irregularidad del terreno sobre el que se asienta. En el siglo XVII, durante las obras para la
ampliación de las defensas, el ábside se vio reforzado por medio de fuertes pilares. La fachada
es de factura más moderna. La torre campanario, situado en la esquina noroeste, fue
construida entre 1660 y 1661, como se indica en una inscripción conservada en la base. La
puerta lateral de la fachada norte cuenta con un arco y triple arquivolta apuntada en jambas
sobre columnas.

Hospital de peregrinos

Fundado por Gaspar de Zúñiga y construido en 1391 según la fecha inscrita en el friso, por el
abad Vasco Pérez: VASCO PEREZ ABADE ME FEZ E(RA) DE MCCCCXXIX. Está dedicado a la
Santísima Trinidad y tiene su origen en un albergue dependiente del monasterio de
Montederramo, levantado en 1327. Se trata de un pequeño edificio de dos plantas, que fue
objeto de una restauración reciente. Conserva su portada gótica.

Palacio de los Condes y Torre de las Damas

El Palacio de los Condes ha sido recientemente restaurado y conserva en buen estado sus
galerías y patios. Fue construido hacia finales del s. XV y princ. del XVI en estilo tardogótico. Se
encuentra en el lado derecho del patio de armas, y forma un conjunto con la adosada Torre de
las Damas, de finales del siglo XIII o comienzos del XIV. Posiblemente fuese la antigua torre del
homenaje. El palacio se abre al patio dividido en dos plantas porticadas en forma de galerías
abiertas, lo mismo que la fachada que mira al sur, por razón de su mayor declive, dispone de
tres galerías superpuestas. La fachada oeste está integrada en la muralla defensiva y posee
carácter más masivo y parietal.

Torre del homenaje

Uno de los elementos más destacables que se conservan en el castillo es la torre del
homenaje, de 1482, también conocida como "Torre de Don Sancho" de Ulloa, por haber sido
levantada por el primer conde de Monterrey en la época de los Reyes Católicos. Se trata de
una construcción de planta cuadrada construida de cantería y con 22 metros de altura. En sus
bloques se observan gran cantidad de marcas de cantero. Tiene inscripción que alude a su
fábrica y constructor: ESTA / TORRE MANDARON FASER DON SA(N)CHO DE ULLOA / E DONA
TERESA DE ZUNIGA SU MUGER CONDE / E CONDESA DE MO(N)RERREY Y ACABOSE AN(N)O DE
/ MIL E CCCC E LXXX E II AN(N)OS.
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Crucero

ESTE CRUCERO / ICO IU(AN) SOTELO / PA(RA) EL CONVENTO /AÑO DE 1636

Valoración del conjunto

Sin duda se trata de una de las villas fortificadas más características y valiosas de Galicia, con
un perfil y fisonomía únicos y con un magnífico conjunto de fortificaciones. Ellas solas explican
la historia de la arquitectura defensiva y militar de la Edad Media y de la Edad Moderna
gallegas. Integra arquitectura y urbanismo en un conjunto realmente ejemplar: plazas, calles,
viviendas, patio de armas, murallas, etc. Además incorpora edificios de todo género:
residenciales, palaciegos, asistenciales, religiosos, defensivos, etc. Posee importantes ejemplos
de escultura monumental y otras piezas artísticas meritorias. Importante material epigráfico
pues abundan las inscripciones conmemorativas. Vivió momentos históricos relevantes y
acogió grandes figuras de nuestra historia. Es BIC, pero tendría más sentido que fuese
declarado CONJUNTO HISTÓRICO.
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O Castelo de Monterrei como parte dun conxunto defensivo da fronteira entre
Galicia e Portugal

Rebeca Blanco Rotea

Os profesores Pegerto Saavedra e Alfredo Vigo fixeron unha magnífica síntese sobre a historia
do castelo de Monterrei, a evolución arquitectónica do conxunto e a importancia que este
enclave tivo para a defensa desta zona da fronteira galaico portuguesa en diferentes épocas
históricas, por iso non me vou deter nestes aspectos. Pero si me gustaría facer fincapé, pola
importancia que ten para a comprensión de Monterrei no seu contexto patrimonial e
paisaxístico, en que esta acrópole non é un elemento illado. Ademais, como salientan neste
informe Saavedra e Vigo, de formar parte o castelo dun conxunto monumental que debe
entenderse de forma complexa, diacrónica e unitaria, este mesmo conxunto forma parte
dunha paisaxe defensiva maior que, na dorsal na que se empraza, conta cunha serie de
fortificacións ademais do propio castelo, pero que no val estaba precedido pola primeira liña
defensiva que en Verín protexía e controlaba os camiños de comunicación que dende aquí se
dirixían a Castela, Ourense ou o veciño Portugal (como se pode ver na figura 4). Pero ademais,
entre a vía de comunicación que comunica Chaves e Verín, fóronse fortificando distintas
poboacións e postos de control durante o transcurso da Guerra da Restauração Portuguesa
(1640 1660). Non comprender Monterrei como parte dun sistema defensivo é non atender a
parte da súa historia e esquecer que Monterrei é un enclave que ademais de significarse como
elemento singular na paisaxe, contribuíu a súa creación e transformación de maneira especial
no século XVII, aspecto no que faremos fincapé neste apartado do informe, xa que foron estas
transformacións xunto coas distintas construcións defensivas iniciadas na Idade Media, as que
deron forma ao que hoxe conservamos como unha unidade arquitectónica e paisaxística . As
alteracións que como sociedade fagamos destes significados, modificarán tamén o seus
significados históricos, polo que calquera toma de decisión neste sentido deberá facerse de
forma transdisciplinar, participativa e democrática, e, por suposto, mediante consenso.

Grazas á documentación conservada sabemos que nos anos 1644 y 16454 elabóranse varios
informes sobre as fortificacións de Monterrei e Verín. En torno a estas datas Verín era unha
vila cuxo perímetro estaría atrincheirado, pero non abaluartado, e servía como apoio loxístico
a Monterrei, xa que situábase no acceso á fortaleza desde o val do Támega, nunha zona que
constituía un cruce de camiños que proviñan desde Portugal, Castela e outras zonas de Galicia.

4 Soraluce Blond 1985: 191-192.
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Do mesmo modo, nas mencións que fai Fernández Alonso, cronista da Provincia de Ourense,
no seu relato sobre a Guerra da Restauração Portuguesa (Fernández Alonso 1893), que narra
os feitos acaecidos na provincia de Ourense entre os anos 1640 e 1713, relacionados coas
guerras mantidas entre España e Portugal, Verín e a fortificación de Monterrei sempre
aparecen vinculados, sendo Verín un dos principais bastións fronteirizos da provincia. Alonso
ao longo do seu relato fai referencias constantes tanto a vila de Verín como á praza de
Monterrei, lugares frecuentemente ameazados polas tropas portuguesas que, acuarteladas na
praza de Chaves, planeaban a toma da chaira de Verín para logo apoderarse da fortaleza de
Monterrei. Para contribuír á defensa desta zona da raia desde os exércitos galegos mándanse
constantemente tropas, o que levaba aparellado a necesidade de contar con almacéns e
cuarteis así como ter que proporcionar armas e avituallamento aos soldados. Supuña tamén, o
recrutamento constante de paisanos, que debían abandonar os seus traballos cotiáns
desatendendo así a propia economía das súas casas e facendas, e a continua recadación de
tributos (Fernández Alonso 1893: 72 73).

A dilatada duración da guerra facía necesaria unha constante reparación das fortificación de
ambas vilas. En torno a 1644 16465 decídese reforzar as defensas de Verín seguindo os
principios da fortificación abaluartada. Ata estas datas a fortificación da vila podería, por unha
parte, reempregar elementos conservados de algún sistema anterior (como as torres que
véñense documentando recentemente, Blanco Rotea 2008) e, por outra, comporse de
trincheiras, tal vez construídas a medida que avanzaba a Guerra como corresponde a unha
fortificación de campaña. Non obstante, aínda que en torno ao ano 1646 puidera iniciarse o
abaluartamento de Verín, non debeu concluírse xa que documentáronse referencias en datas
posteriores nas que séguese facendo mención á necesidade de fortificar a vila. De todo isto
despréndese que a fortificación de Verín foi crecendo, consolidándose e reparándose de forma
constante co propio decorrer da guerra, quedando completamente abaluartado nalgún
momento situado entre mediados do século XVII e principios do XVIII.

Este mesmo fenómeno, sucede tamén no propio castelo de Monterrei ata completarse este
coa construción de tres recintos ao longo dos séculos XVII e XVIII como xa vimos mais arriba
nos textos de Pegerto e Vigo. Segundo Soraluce, as obras en Monterrei inícianse ao igual que
en Verín en 1644 tras un informe emitido polo enxeñeiro Juan de Villarroel y Prado: “El punto
de Monterry es fuerte ayudandole, al rededor de las murallas biejas que su forma no de el
todo redonda, consiste en medias lunas, pequeñas muy comodas. A travajar por tener la tierra
y piedra á la mano, podrá costar ocho mil reales poco mas ó menos.” (recogido en Soraluce
1985: 192).

5 A data de 1646 aparece gravada nun perpiaño reutilizado nunha das reformas do Baluarte de Elle da vila 
de Verín. 
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Reflexión sobre os conxuntos históricos

Iago Seara Morales

A edificación dos Conxuntos Históricos e urbanos crea espazos libres cunhas peculiaridades e
especiais relacións espaciais no que chamamos a súa delimitación, o interior do conxunto,
tamén coñecido como o ámbito deste. Estas relacións están sustentadas polo construído, o
edificado público e privado, que pola súa vez pode ser solidario cos espazos baleiros propios.
Así, a interacción entre a edificación e o espazo libre moldea as características do inmoble e do
baleiro, e logo do Conxunto Histórico. Pola súa vez, a relación espacial entre o construído e o
que non o é tanto, pero si propio, establece unha serie de encadeamentos espaciais até
estruturarse co resto do territorio que o sostén, que no litoral vén dado polas rías e as ladeiras
terra a dentro.

A conformación da unidade Conxunto Histórico está soportada polo resto do territorio. Unha e
outro establecen o seu ambiente, ou sexa, as relacións espaciais singulares que normalmente
teñen igual ou máis interese que as relacións que dan forma ao ambiente do Conxunto. As
arquitecturas edificadas xunto coas arquitecturas do «espazo», do baleiro, reportan «unha»
unidade arquitectónica aos Conxuntos Históricos. Esta unidade, mais aló das coincidencias
formais e económicas dos Conxuntos, vai construíndo, co paso do tempo, un borde de
relacións espaciais que definen o ambiente dos Conxuntos Históricos; este «borde» é, pois,
expresión da historia local e do influxo dos procesos de humanización continua no territorio
particular de cada Conxunto Histórico.

Habitualmente o que vimos chamando ambiente do Conxunto Histórico é o que a diario
denominamos contorna, zona de influencia, zona de protección, zona de respecto... Nos
Conxunto Históricos o territorio que soportou as edificacións que formalizaron as súas
relacións espaciais personalízase no peculiar encontro do construído co espazo natural. Por iso
a singularidade de cada Conxunto Histórico estará construída ou debuxada por esas relacións
espaciais especiais que caracterizan os seus encontros coa ría , co mar ou coa ladeira, a terra
firme, transformando o borde ou non. A maioría das veces os espazos naturais eran buscados
polas súas as características de abrigo ou defensa previas, necesarias para facilitar as
actividades agropecuarias, que era un factor económico para os seus habitantes igual que o
eran os factores de economía de despensa que acontecían nos espazos baleiros
semiconstruídos do resto do territorio. Se posteriormente estas características, normalmente
recollidas nos expedientes de declaración dos Conxunto Históricos, son alteradas fisicamente,
directa ou indirectamente, polos usos incompatibles ou desmedidos actuais e acaban xerando
relacións espaciais novas no Ben de Interese Cultural, pode que o proceso acabe nunha perda
de integridade ou de autenticidade, máis ou menos solapada. Esta perda non é desexable nin
polas administracións responsables da conservación dos Conxuntos Históricos, nin pola
cidadanía, que asimilou o significado cultural e patrimonial do Conxunto e que o reclama como
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permanente, nin, no fondo, polos residentes, que directamente decotío salvagardan a súa
herdade patrimonial e cultural, tanto individual como colectivamente, non sen dúbidas ou
temores de todo tipo. Para que iso non ocorra, ou ocorra menos, esas dúbidas precisan ser
aclaradas.

É certo que existen, ou poden existir, intereses encontrados nos axentes que se interesan
polos Conxunto Históricos: os dos residentes, que poden ser distintos entre si pero que no
fondo poden chegar a entenderse xa que os valores que conservar e protexer son tamén os do
confort e os da calidade ambiental dun hábitat; os dos que explotan o valor económico
propiciado pola declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) de forma desmedida, e mais aló
do sostible polas relacións espaciais propias do conxunto ou da contorna; os das
administracións que teñen que conservalos e procurar o mandato constitucional e autonómico
de garantir permanentemente o acceso cultural da cidadanía aos Conxunto Históricos, cousa
que é moi distinta da invasión descontrolada dun turismo de masas estandarizado e desviado
dos valores que estes Bens reportaron, reportan ou poderían reportar. De tal maneira, a vila,
ou calquera asentamento de interese cultural, sexa cal sexa o espazo no que se localice, é
expresión das relacións de produción que se conformaron historicamente entre os residentes
e o seu territorio, un valor de uso por riba do valor de cambio. O caso é que, o que está
acontecendo, ou pode acontecer, é que o valor de cambio acabe dominando o valor de uso
tradicional. Como reequilibrar entón o peso destes usos? Esta é unha preocupación, unha
necesidade, que está no fondo deste problemática que estamos a debater neste informe e da
filosofía dos relatores do mesmo.

44





Anexo II
DOCUMENTACIÓN ACHEGADA 
POLA ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALTO TÁMEGA E  
PLATAFORMA EN DEFENSA 
DO CASTELO DE MONTERREI
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Docuumento 2. PPerímetro ddo BIC do Caastelo de MMonterrei de Maio de 22001
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Docuumento 3. Imaxe sobree a propostta de usos ddo Plan Direector de 20110
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Documento 6. Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio sobre o proxecto de
rehabilitación no castelo de Monterrei
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Documento 8. Denuncia por parte da Asociación Cultural Alto Támega polos danos
causados polas obras de rehabilitación do castelo de Monterrei

ILMO DIRECTOR XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSELLERÍA DE CULTURA. XUNTA DE GALICIA

A ASOCIACIÓN CULTURAL ALTO TÁMEGA, NIF G32295156, con sede en Laza

(Ourense), estrada de Vilar de Barrio nº 3, CP 32600, e mail: ac.altotamega.laza@gmail.com,

EXPÓN:

Que debido ás actuais obras de rehabilitación no Castelo de Monterrei

(Concello de Monterrei, Ourense) promovidas pola Xunta de Galicia, Axencia Turismo de

Galicia, estanse a producir estes últimos días, danos e desperfectos moi graves nos muros e

murallas antigas do recinto fortificado, posiblemente debidas á circulación neglixente de

maquinaria pesada.

Tamén se deixaron á intemperie pezas de valor arqueolóxico recoñecido, expostas

anteriormente nunha sala do Pazo das Damas do Castelo.

O recinto fortificado do Castelo de Monterrei ten a máxima figura de protección que o

actual ordenamento xurídico otorga a un ben inmoble, Ben de Interese Cultural, BIC, con

categoría de Monumento, polo que toda intervención no recinto debe manteñer a integridade

e orixinalidade dos inmobles afectados.

Por todo o exposto,

DENUNCIA,
Estes feitos ante esa institución, garante da protección e conservación do Patrimonio Cultural

de Galicia.

1. Pedimos unha suspensión cautelar das obras mentras non se investigue e se garanta a

protección integral do patrimonio da fortaleza de Monterrei.

2, Que se tomen medidas preventivas para que non volvan ocorrer estes “accidentes” no

recinto.

62



3. Qu

4. Q

resta

Qued

ue se protex

Que se valore

uración con

da seu,

*Adxunta

xan adecuada

en os danos

solidación.

amos materi

amente as pe

nos muros,

como

al gráfico rec

ezas de valo

e se reinteg

Asdo

e repre

cente dos de

r arqueolóxi

gren ó seu e

o.:

sentante da

esperfectos

Ante

co deixadas

stado orixin

Laza, 17 de

devandita A

es e despois

á intemperie

al mediante

e febreiro de

Asociación Cu

e.

unha

e 2014

DNI,

ultural

63



64



do muro

Pezas á int

Pezas á inte

temperie

emperie, enriba

65



Documento 9. Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre o proxecto
hoteleiro no Castelo de Monterrei
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Documento 10. Prescricións técnicas do proxecto hoteleiro no Castelo de Monterrei
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        Axencia Turismo de Galicia

1 

Praza Mazarelos, 15
15703-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 546358

 

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE CONTRATA-

CIÓN DO SERVIZO PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN DA FORTALEZA DE MON-

TERREI PARA O SEU ACONDICIONAMENTO PARA USO HOTELEIRO. 

 

1. OBXECTO DO PREGO: 

O obxecto do presente Prego de Prescricións Técnicas (en diante PPT) é fixar as condicións técnicas 

que han de rexer a contratación do servizo para a redacción do proxecto básico e de execución da obra 

de rehabilitación da fortaleza de Monterrei para o seu acondicionamento para uso hoteleiro, como 

proxecto complementario ao xa adxudicado o 4 de outubro de 2012 pola Secretaría Xeral para o Turis-

mo, polo procedemento aberto, coa denominación de “redacción do proxecto básico e de execución da 

obra de rehabilitación e adecuación da Fortaleza de Monterrei -1ª fase” por importe de 113.161,62 €  

IVE incluído, a EZCURRA E OUZALDE, ARQUITECTURA, S.L.P. (CIF B15879968). 

 

As propostas que presenten os licitadores deberán dar axeitada resposta aos requirimentos arquitectó-

nicos, técnicos, funcionais e ambientais que require a intervención nun Ben de Interese Cultural, e ao 

uso ao que irá destinado o edificio. 

 

O orzamento previsto con carácter estimativo da execución material da rehabilitación do edificio é de 

setecentos oitenta e cinco mil novecentos cincuenta e nove euros con noventa e un céntimos 

(785.959,91 €), que representa un 24,51% do importe da obra que figura no proxecto básico e de execu-

ción adxudicado a EZCURRA E OUZALDE, ARQUITECTURA, S.L.P. (3.206.081,55€) 

 

2. OBXECTO DO CONTRATO. 

O obxecto do contrato é: 

- A redacción do proxecto básico e de execución da obra rehabilitación da fortaleza de Monte-

rrei para uso hoteleiro, que constará de todos os documentos esixidos pola lexislación vixente 

e en especial os que marca o artigo 123 do Real Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de no-

vembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e o Código 

Técnico da Edificación no seu anexo I (contido do proxecto). 

 

- Determinación de toda a documentación que sexa requirida polas administracións públicas pa-

ra a concesión dos permisos, licenzas, autorizacións, etc., que permitan a execución das actua-

cións que se propoñen.  

 

3. SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL 
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Solicítase a mesma solvencia que a do proxecto primitivo, ao tratarse dunha contratación complementa-

ria. Os redactores do proxecto primitivo acreditaron que tiñan esa solvencia, que era estar en posesión 

da titulación de arquitecto superior, e ademais ter que acreditar a realización de polo menos un (1) 

proxecto análogo ao do obxecto de licitación, entendendo como análogo un proxecto de rehabilitación 

sobre bens inmobles do patrimonio cultural. 

4. ANTECEDENTES 

O 4 de outubro de 2012 a Secretaría Xeral para o Turismo adxudicou, polo procedemento aberto, a 

redacción do proxecto básico e de execución da obra de rehabilitación e adecuación da Fortaleza de 

Monterrei -1ª fase por importe de 113.161,62 €  IVE incluído, a EZCURRA E OUZALDE, ARQUITECTURA, 

S.L.P. (CIF B15879968). 

 

O 30 de agosto de 2013 a Axencia Turismo de Galicia adxudicou,  polo procedemento aberto con plura-

lidade de criterios, a obra de rehabilitación da Fortaleza de Monterrei, 1ª fase á empresa DRAGADOS, SA 

(NIF A15139314) por un importe de 1.781.849,99 € IVE incluído. 

 

Ante a necesidade de dotar a fortaleza de Monterrei das prazas hoteleiras adecuadas para facer fronte 

ás necesidades turísticas existentes, estudase a viabilidade de adecuar o interior das edificacións, obxec-

to da intervención, a uso hoteleiro, coa finalidade de que se facilite a estadía e pernoctación aos nume-

rosos turistas que acoden á fortaleza, cómpre a contratación dun proxecto que adecúe para uso hotelei-

ro a rehabilitación definida no contrato asinado con DRAGADOS, SA. 

 

Debido a que este proxecto non se pode separar nin técnica nin economicamente do contrato primitivo 

adxudicado a EZCURRA E OUZALDE, ARQUITECTURA, S.L.P. (CIF B15879968), cómpre a súa tramitación 

como complementario deste, conforme ao artigo 174 b) do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. 

 

5. ÁMBITO DE ACTUACION 

O ámbito de actuación coincide co proxecto primitivo (edificacións da fortaleza Monterrei). 

 

6. PRAZO DE EXECUCION 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO PROXECTO TRINTA (30) DÍAS  

 

No prazo máximo de adxudicación, que contarán dende o día seguinte á sinatura do contrato, o licitador 
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terá que entregar un exemplar do proxecto, segundo as estipulacións deste prego de prescrición técni-

cas. Se a Axencia Turismo de Galicia manifesta a total conformidade cos traballos entregados, o adxudi-

catario entregará os exemplares definitivos que se indican no punto 10 deste prego de prescricións 

técnicas. 

No caso de que se notificase a necesidade de introducir cambios, estes terán que ser entregados de 

forma definitiva no prazo máximo de quince (15) días hábiles que contará dende a notificación ao adxu-

dicatario dos cambios que ten que realizar. Unha vez a Axencia Turismo de Galicia manifeste a súa con-

formidade coas modificacións introducidas nos traballos entregados, o licitador entregará os exemplares 

definitivos que se indican no punto 10 deste prego de prescricións técnicas. 

 

7. PROGRAMA/ OBXECTIVOS 

A creación de espazos de uso hoteleiro de acordo coa normativa turística autonómica nas edificacións 

de Pazo dos Condes e casa Reitoral da fortaleza de Monterrei. 

 

8. CRITERIOS XERAIS DE INTERVENCION 

En función da realidade material da edificación existente e do seu carácter de Ben de interese cultural a 

intervención deberá resolver eficientemente a adecuación do conxunto aos seus novos usos, tendo en 

conta sempre que os bens declarados de interese cultural gozan da máxima protección e tutela, e as 

intervención nel e a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que 

aconsellan a súa conservación. 

O proxectista deberá compatibilizar esta intervención, coa necesidade de acondicionar o edificio desde 

o punto de vista da accesibilidade e mobilidade interior de persoas e obxectos, eliminando, na medida 

do posible, as barreiras arquitectónicas. 

Na medida do posible, a actuación permitirá a reversibilidade da intervención, en particular naquelas 

intervencións que incidan sobre elementos singulares, co obxecto de que ningunha delas poida conside-

rarse definitiva no tempo, e non danar a forma e integridade fundamentais das estruturas. Sopesarase a 

elección entre técnicas tradicionais e innovadoras segundo cada caso e dar preferencia a aquelas que 

respecten a obra orixinal e sexan menos invasoras. 

Será prioritario compatibilizar todo o anterior na medida do posible co cumprimento do Código Técnico 

da Edificación e demais normativas aplicables a calquera edificio de uso público e cultural. 

Un apartado importante será o ámbito das instalacións: estudarase e formulará o control das condicións 

climáticas dos edificios, con diferenciación dos espazos de distintos usos e a frecuencia destes como as 

oficinas, as salas de exposicións, salas de reunión, así como aqueles cuxo horario poida ser diferente: 

restaurante- bar, café, tenda, etc. O criterio que debe prevalecer na elección do deseño dos sistemas e 

instalacións, ha de ser aquel que garanta un menor custo enerxético no seu mantemento posterior. 

Deberase buscar un control estrito da iluminación dando prioridade á iluminación natural no espazo de 
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reunións ,oficinas, despachos, ademais de proxectar instalacións de iluminación artificial, regulables e 

versátiles, capaces de adaptarse aos niveis requiridos no resto dos diferentes espazos.  

De acordo co artigo 39 da lei 8/1995 do patrimonio cultural de Galicia, seguiranse os seguintes criterios 

de intervención: 

1. Calquera intervención nun inmoble declarado ben de interese cultural haberá de ir encamiñada 

á súa conservación e mellora, de acordo cos seguintes criterios: 

2. Respectaranse as características esenciais do inmoble, sen prexuízo do cal poida autorizarse o 

uso de elementos, técnicas e materiais actuais para a mellor adaptación do ben ao seu uso e para valo-

rar determinados elementos ou épocas. Conservaranse as características volumétricas e espaciais defi-

nidoras do inmoble, así como as achegas de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se auto-

rice algunha supresión, esta quedará debidamente documentada. 

3.  Evitaranse os intentos de reconstrución, salvo nos casos en que a existencia de suficientes 

elementos orixinais así o permitan. 

4.  Non poderán realizarse adicións miméticas que falseen a súa autenticidade histórica. 

Cando sexa indispensable para a estabilidade e o mantemento do inmoble, a adición de materiais habe-

rá de ser recoñecible. 

5.  Impediranse as accións agresivas nas intervencións sobre os paramentos. 

6.  Non poderá instalarse publicidade, cables, antenas e todo aquilo que impida ou menoscabe a 

apreciación do ben dentro do seu ámbito. 

 

9. FASE DE EXECUCION DO SERVIZO 

Dende o primeiro momento, deberá existir unha coordinación coa realización do “estudo arqueolóxico” 

e o “estudo histórico” que se está a realizar promovido pola Axencia Turismo de Galicia. 

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN CON PROXECTO DE INSTALACIÓNS  

Definirá a obra na súa totalidade, con determinación completa de detalles e especificacións de todos 

os materiais, elementos, sistemas construtivos e equipos. O proxecto de execución incluirá os pro-

xectos parciais ou outros documentos técnicos que, no seu caso, deban desenvolvelo ou completalo, 

os cales integraranse no proxecto como documentos diferenciados baixo a coordinación do proxec-

tista. De acordo co especificado no apartado 1 do artigo 10 da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de 

Ordenación da Edificación (LOE), cando o proxecto se desenrole ou complete mediante proxectos 

parciais ou outros documentos técnicos, incluído o estudo de seguridade e saúde, cada proxectista 

asumirá a titularidade do seu proxecto. 

Os honorarios estímanse en 27.741,20 € IVE incluído, calculados porcentualmente en base ao prezo 

do proxecto contratado.  

O abono dos traballos desta fase entenderase como pago a conta dos traballos da misión completa. 
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10. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

A documentación mínima a entregar polo adxudicatario para as fases de proxecto será a referida nos 

Anexos I (Contido do proxecto) do Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código 

Técnico da Edificación. 

Estará asinado por un arquitecto superior que poderá incorporar no seu equipo a todos os profesionais 

das distintas disciplinas que o caso requira. 

 

11. FORMATO DE PRESENTACION DOS PROXECTOS 

O formato de redacción do proxecto poderá ser proposto polo adxudicatario, e a efectos orientadores 

poderá ser o seguinte: Os textos escritos redactaranse en formato UNE tipo A-4. Os planos orixinais 

debuxaranse en formato UNE, tamaño máximo tipo A-1 ás escalas adecuadas, presentándose dobrados 

e aloxados en bolsas de plástico UNE A-4, formando os volumes que sexan precisos. Os volumes non 

deberán ter un grosor superior a 5 centímetros. Todos eles incluirán índice numerado de contidos. Se a 

documentación constase de varios volumes recolleranse nunha caixa ríxida ou envolvente. 

A documentación escrita , presentarase en formato de arquivos de Microsoft Word editables, así como 

en formatos PDF. 

A documentación planimétrica realizada especificamente para o Proxecto construtivo presentarase 

tamén en soporte informático, formato DWG. Conterá as definicións exactas de coordenadas UTM. 

Cada ficheiro DWG conterá un único plano, e tamén será entregado en soporte dixital non editable, 

formato PDF. 

Follas de cálculo en EXCELL ou formato compatible 

Bases de datos en ACCES ou formato compatible 

Medicións e orzamentos en FIEDBC (.BC3) 

Na presentación do traballo, entregaranse ademais dos orixinais, CINCO (5) EXEMPLARES completos 

encadernados e numerados na cuberta e en todas as páxinas.  

Toda a documentación presentarase ademais en soporte dixital e no formato a establecer pola Axencia  

Turismo de Galicia. 

Todos os traballos de produción serán a cargo do adxudicatario. 

12. OBRIGAS DO ADXUDICATARIO 

Os membros do equipo pluridisciplinar adxudicatario, derivados das melloras realizadas polo adxudica-

tario, estarán en posesión das titulacións académicas e profesionais habilitantes para o desenrolo das 

súas funcións. 

Os honorarios de todos os técnicos que integren o equipo pluridisciplinar enténdense incluídos nos 

estimados para a execución dos traballos obxecto do presente prego. 

O adxudicatario estará obrigado a asignar para a execución dos traballos a que se refire o presente Pre-

go, os facultativos que figuraron na súa oferta, coa dedicación definida na mesma. O adxudicatario non 
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Teléfono 981 546358

poderá substituír ao persoal facultativo establecido na súa oferta sen a expresa autorización da Axencia 

Turismo de Galicia 

O adxudicatario está obrigado a presentar no prazo de quince días un programa de traballo que desen-

volva a metodoloxía que establece o adxudicatario na súa oferta. 

Se durante o desenvolvemento dos traballos se detectase a conveniencia ou necesidade da súa modifi-

cación ou a realización de actuacións non contratadas, actuarase na forma prevista no TRLCSP. Cada vez 

que se modifiquen as condicións contractuais o contratista queda obrigado á actualización do Programa 

de Traballo. 

Como redactor do proxecto ten as seguintes obrigas: 

Redactar o proxecto, encargado pola Axencia Turismo de Galicia, con suxeición á normativa técnica e 

urbanística vixente e ao que se estableza no contrato. 

Coordinar, desde o primeiro momento, a redacción do proxecto coa realización dos estudos arqueolóxi-

co e histórico da fortificación. 

Coordinar, no seu caso, outros técnicos pertencentes ao seu equipo pluridisciplinar e/ou ás distintas 

colaboracións parciais, que poderán redactar proxectos parciais do proxecto, ou partes que o comple-

menten. 

13. PROPIEDADE DOS TRABALLOS 

O documento do proxecto básico e de execución será propiedade da Axencia Turismo de Galicia, a ad-

ministración que realiza o encargo, que poderá reproducilo, publicalo ou divulgalo, total ou parcialmen-

te e facer o uso do documento que estime pertinente conforme o preceptuado no Prego de cláusulas 

administrativas, mesmo cedelo a outras administracións co obxecto de colaborar en traballos de protec-

ción e conservación dos seus valores culturais. 

 

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Memoria-resumo da actuacións previstas (oferta técnica). 

- Prezo ofertado (oferta económica). 

- Prazo de execución 

 

 
 
En Santiago de Compostela,  
  
 
 
 

 

  
 
Visto o Prego de prescricións técnicas devandito, RESOLVO APROBALO en todos os seus termos e condicións 
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Documento 11. Resposta do Valedor do Pobo á denuncia interposta sobre o Castelo
de Monterrei
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Documento 12. Denuncia interposta no Xulgado de Verín

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VERÍN 

A ASOCIACIÓN CULTURAL ALTO TÁMEGA, NIF G32295156, con sede en 

Laza (Ourense), estrada de Vilar de Barrio nº 3, CP 32600, e-mail: 

ac.altotamega.laza@gmail.com, por medio de su Presidenta Nieves Amado Rolán (se 

adjunta acta donde consta el referido cargo como documento nº 1), ante el Juzgado 

comparece y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito formula DENUNCIA en base a los siguientes: 

HECHOS

1. Como es notorio y público, en el Castillo de Monterrei se vienen realizando unas 
obras de rehabilitación dentro de un plan (se adjunta como documento nº 2 copia del 
cuadro de características de dicho plan) con la finalidad de rehabilitar el anterior y 
acondicionarlo de una manera acorde a su importancia tanto histórica como cultural 
a todos los niveles. 

2. En las citadas obras se están produciendo una serie de daños (denunciados ya ante el 
Organismo competente, concretamente a la Dirección Xeral de Patrimonio, se 
adjunta copia como documento nº 3) que sin lugar a dudas pueden acarrear un grave 
e irreparable perjuicio dada la categoría de BIC (Nacional) así como de bien 
protegido por ser Patrimonio Histórico y Cultural. 

Evidentemente, este hecho configura un régimen de protección que obliga a 
extremar las precauciones, dado que cualquier destrozo o daño puede simplemente 
no ser reparado jamás en las mismas condiciones, o al menos entendemos que es un 
riesgo que de ninguna manera tiene o debe tener cabida. 

3. Esta parte ha tenido conocimiento de que las obras en cuestión no se están 
adecuando a lo planeado, básicamente porque no puede estar planeado dejar piezas 
arqueológicas (de un valor incalculable dada su antigüedad y su valor histórico y 
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cultural) a la intemperie sin ningún tipo de protección, o contemplar el destrozo 
literal de parte de los muros que datan de los Siglos XVI-XVII por ejp. 
Adjuntamos algunas fotografías que indican claramente lo relatado anteriormente 
como documento nº 4). 

4. Estamos ante una actuación que puede acarrear como hemos dicho graves e 
irreparables perjuicios, más allá, de que obviamente, este escrito tiene lugar porque 
nos estamos moviendo sin género de dudas en la esfera de un claro delito contra el 
Patrimonio histórico, o cuando menos hay una serie de indicios indiscutibles (por 
objetivos, dado que las fotografías adjuntadas como documento nº 4 son o pueden 
operar sin duda alguna como prueba clara de lo relatado) que configuran los 
presupuestos englobados dentro del Título XVI del Código Penal, y concretamente 
los artículos 321 y ss. del mismo Código. 

5. Hemos de señalar que en estos momentos desconocemos si los daños son incluso 
superiores, o la entidad total de los mismos, dado que no podemos acceder para la 
comprobación de si estos daños referidos son los únicos existentes (improbable), 
pero la forma de actuar, la despreocupación por lo histórico (tal como se refleja en el 
documento nº 4) deja series dudas y una gran preocupación no solo a esta parte, si 
no a cualquier vecino de la comarca al estarnos refiriendo al quizás, mayor símbolo 
de toda la zona (con independencia de su indiscutible importancia cultural a nivel 
general por supuesto). 

6. Es por todo lo anterior por lo que nos vemos obligados a realizar esta denuncia así 
como a instar al Ministerio Fiscal a fin de que actúe acorde a la Ley, se 
compruebe si existe delito de acuerdo al Código Penal, insistiendo como hemos 
dicho en la existencia objetiva de daños tal como se refleja en el documento 
adjuntado como nº 4, así como que las obras se vienen adecuando al plan 
establecido. 

7. Dado además la extrema gravedad de los hechos, y, sobre todo, la posible 
irreparabilidad de los mismos, y que estamos hablando de un bien de protección 
máxima según nuestra legislación entendemos que debe procederse no solo a la 
investigación de estos hechos y si cabe (que a la vista de las pruebas fotográficas 
parece claro que cabe) la incoación del procedimiento oportuno y en su caso una 
determinada condena, si no que principalmente lo que se pretende y se quiere 
conseguir con esta denuncia es que cesen los destrozos, la poca responsabilidad 
con unas obras de tal calibre, y se proceda de acuerdo no solo al plan 
establecido, si no que se proteja como no cabe de otro modo, el patrimonio 
histórico y cultural, con toda la protección exigida por la legislación de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. 
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8. Por último solicitamos al Ministerio Fiscal proceda a suspender de forma 
cautelar las obras hasta que compruebe de manera fehaciente que no existe 
riesgo para el patrimonio histórico y cultural. 

Como hemos reiterado a lo largo de este escrito, cuando un daño es subsanable, 
desde luego evidentemente debe ser protegido, pero cuando las posibilidades de 
reparación son nulas, deben tomarse todas la precauciones necesarias a fin de evitar 
que sigan aumentando los daños y destrozos, y es que como se comprueba en el doc. 
nº 3 las piezas a la intemperie continuarán deteriorándose si no se establecen los 
protocolos adecuados así como si no se extrema el cuidado de las mismas, y ya no 
digamos el destrozo de muros por el paso de maquinaria pesada, hechos que parecen 
exceder claramente de la esfera de la negligencia y movernos incluso en la figura del 
dolo, y es que dicho paso de maquinaria no se ha detenido, si no que una vez 
constatados los daños, continúan operando sin el cuidado y las medidas necesarias y 
exigidas por el grado de protección del bien en cuestión, y lo que es más grave 
todavía, son conscientes de que existen quejas al respecto y no se ha producido 
ningún cambio en el “modus operandi”. 

Es por todo ello por lo que en opinión de esta parte no cabe duda de que no solo 
se ha cometido un delito de los artículos referidos si no que procede con la 
mayor celeridad y urgencia posible la suspensión cautelar de las obras. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito con sus documentos, 
los admita, y previos los trámites legales tenga por realizada DENUNCIA por los 
hechos referidos en el cuerpo de este escrito y: 

Se proceda por el Juzgado a la apertura de unas Diligencias Previas con el fin de 
la investigación completa de los hechos referidos, indicando como se ha hecho 
en este escrito el claro indicio de la comisión de un ilícito penal tipificado en los 
artículos 321 y ss. del Código Penal. 

Se proceda a la investigación de los daños descritos y adjuntados con este 
escrito/denuncia como documento nº 3 debido a la más que probable existencia 
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de un delito tipificado en el Código Penal en los artículos 321 y ss, y en tal caso 
se proceda de acuerdo a la Legislación Penal vigente. 

Se proceda a la investigación de las obras en referencia a la posible existencia de 
más daños en toda la extensión de las obras de rehabilitación. 

Se proceda a la suspensión de las obras referidas hasta la comprobación y 
constatación de que las mismas siguen el plan vigente en la concesión de 
rehabilitación así como todas las medidas de protección exigidas por el 
Ordenamiento Jurídico, máxime teniendo en cuenta la calificación del bien 
como Bien de Interés Cultural de protección máxima. Entendiendo además que 
dicha suspensión procede hasta que se tomen todas las medidas adecuadas para 
asegurar la protección exigida por la Ley para los BIC así como que se informe 
de cómo se procederá a reparar los daños, no pudiendo reanudarse las obras 
hasta la total reparación de las mismas. 

Que en caso de que las obras no se estén adecuando tanto al plan vigente de la 
concesión así como al Ordenamiento Jurídico de protección de este tipo de 
bienes, se proceda a la suspensión definitiva de las mismas así como a la posible 
condena y sanciones penales oportunas. 

Verín a 14 de marzo de 2014. 

Fdo.- Nieves Amado Rolán 
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DOCUMENTO Nº 4. FOTOGRAFÍAS
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Febrero, 2014. Puerta del primer recinto SS. XVI XVII
Daños muy graves por elpaso negligente de vehículos pesados.

La misma puerta en 2010

91



3

Otra vista de la puerta anterior

Paso negligente de camiones en otra puerta. Marzo 2014

92



4

Grietas y piedras caidas por la vibración de las obras y el paso negligente de maquinaria pesada camiones.
SS XVI XVII. Marzo 2014
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5

Piedras movidas y rozaduras en una puerta arcada. Marzo 2014

Están controladas arqueológicamente algunas excavaciones que parecen arbitrarias?
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6

Calzada antigua sin proteger, con piedras levantadas, afectada por el paso de camiones. Se suelen proteger con
arena ante el paso de maquinaria pesada. Febrero 2014
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7

Derrumbes. Foto: febrero 2014

Escombros en el exterior con piedras antiguas y paso de maquinaria pesada que alteran el sustrato original?
Fotos: Febrero Marzo de 2014
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8

Materiales y piezas arqueológicas a la intemperie sin ningún tipo de protección. Estas piezas estaban antes en la
exposición que había en el Palacio de los Condes. Fotos: Febrero Marzo de 2014
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10

Piezas antiguas abandonadas y en muy mal estado de conservación. Fotos: Marzo 2014
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11

Es adecuado picar y allanar la roca natural que aflora en superficie, de la base de la torre del Homenaje, o de D.
Sancho, y de la Iglesia románica de Santa Mª de Monterrei?
La roca natural es la base sobre la que se asientan torre e iglesia, y la torre sufre problemas estructurales con
evidencias de grietas y fisuras; las vibraciones del picado y allanado con martillos neumáticos puede agravar estos
problemas.
Además estas rocas naturales que afloran en superficie son evidencias únicas de un pasado más remoto del monte
que ocupa la fortaleza: el antiguo castro prerromano de Baronceli.
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12

Arriba y abajo, base de la torre del Homenaje sin la roca natural. Piedras cortadas de la base de la torre

Fotos: Marzo de 2014
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13

Iglesia románica de Sta Mª de Gracia de Monterrei, también se está picando la roca natural, imágenes arriba y
página siguiente.

Fotos: marzo de 2014
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14

Iglesia. Marzo de 2014
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15

Derrumbes y abandono institucional. Fotos: marzo 2014
El mal estado de murallas y casas dentro de la acrópolis hace que se produzcan inestabilidades y derrumbes en las

construcciones de Monterrei.
El comienzo de estos derrumbes no es de ahora, comenzaron hace unos diez años, pero se están agravando debido a

las vibraciones del pase continuo muy cercano de camiones y maquinaria pesada.
De la muralla inferior ya se cayeron últimamente varias piedras y peligra seriamente otro tramo de varios metros.

En el edificio superior también se produjeron últimamente derrumbes.
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16

EL ABANDONO INSTITUCIONAL DE UN BIC, MONUMENTO NACIONAL DESDE 1931.
LA FORTALEZA MÁS GRANDE E IMPORTANTE DE GALICIA

Fotos: Marzo de 2014
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18

Desafortunadas actuaciones de hace unos años en las calzadas y calles medievales.
En la actualidad y en los años 10 20 del S. XX
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Docuumento 13. Solicitude de informaación da Real Academia de Belas AArtes
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Documento 14. Denuncia polo incumprimento das condicións da cesión do castelo de
Monterrei interposta ante o Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas
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