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1.  DECLARACIÓN DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A presente memoria-programa ten por obxecto dar cumprimento do preceptuado dentro dun dos nove 
programas sobre o que se articula o Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Concretamente o Programa 7. 
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, que require para o recoñecemento 
das axudas a existencia dun Área de rexeneración urbana ou rural. Este programa, ademais das actuacións 
subvencionables no propio programa, recolle tamén as actuacións subvencionables no Programa 5. 
Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas e no Programa 6. 
Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad 
en viviendas. A regulación de dito plan vén dada polo Real Decreto 106/2018 (publicado no BOE nº61, do 
10 de marzo de 2018). 

Na Resolución do 3 de agosto polo que se regula o procedemento para a participación no Programa de 
fomento de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o 
prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este 
programa, publicada no DOG Núm. 156 do venres, 17 de agosto de 2018, se especifica na disposición II 
no punto terceiro que poderán participar no programa de rexeneración e renovación urbana e rural os 
concellos que teñan algunha ARI declarada no seu termo municipal. O Concello pretende acadar os 
obxectivos marcados no Plan Estatal 2018-2021 no ámbito do seu Casco Vello, e para isto é preciso que 
sexa declarada dita Área de Rehabilitación Integral Xeral pola Presidencia do Instituto Galego de Vivenda 
e Solo, cumprindo así o establecido no Artigo 9. Clases de áreas de rehabilitación integral do Decreto 
18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de 
rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do 
alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, 
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, publicada no DOG Núm. 38 do martes, 25 de febreiro de 
2014.  

A declaración de Área de Rehabilitación Integral permitirá afrontar a rehabilitación do devandito Casco Vello 
coas axudas económicas previstas no artigo 52 do Real Decreto 106/2018 e nas disposicións décimo 
sétima e décimo oitava da Resolución do 3 de agosto da Xunta de Galicia. 

Esta Memoria-Programa cumplirá tamén a Resolución do 31 de Maio de 2019 pola que se modifica a 
Resolución do 3 de Agosto polo que se regula o procedemento para a participación no Programa de 
fomento de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o 
prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este 
programa, e pola que se convoca a participación neste programa para a anualidade 2019, de tal xeito que 
para o cálculo do financiamento nos baseamos nas cifras corrixidas nesta resolución. 

Esta memoria-programa cumpre cos requirimentos do Artigo 49 do Decreto 106/2018 en canto aos contidos 
do propio documento. Estes contidos se mostran listados no índice ao comezo da memoria-programa. 

Deste xeito o Concello de Ponteareas cumprirá tamén co especificado no Capítulo I da Lei 1/2019 do 22 
de abril de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia, que nos seus principios xerais 
fala da regulación da rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana, con especial 
incidencia, entre outros, do patrimonio edificado, na habitabilidade das vivendas, na súa accesibilidade e a 
dos espazos públicos, na modernización tecnolóxica, na cuestión social e mais na dinamización económica. 
E se fará segundo o establecido no Título II Áreas de intervención no medio urbano declaradas pola 
administración autonómica, Capítulo II Áreas de rehabilitación integral, onde no artigo 50. Clases de áreas 
de rehabilitación integral especifica as categorías de ARI, onde o caso ponteareán encaixa no tipo c) Áreas 
de rehabilitación integral de ámbitos urbanos, cando o seu ámbito non pertenza a ningunha das categorías 
consideradas nas alíneas anteriores. Neste suposto, o ámbito delimitado deberá ter, como mínimo, 
cincuenta vivendas. 

Outro documento que anima aos concellos galegos a traballar na liña que o Concello de Ponteareas 
pretende coa declaración da súa ARI é o REHAVITA. Plan Galego de rehabilitación, aluguer e mellora de 
acceso á vivenda 2015-2020. Este programa conta con 4 eixos de actuación. O Eixo 2. Rehabilitación de 
vivendas e renovación urbana no Programa 3: Áreas de Rehabilitación Integral fala de impulsar e potenciar 
estas áreas como instrumento clave para as actuacións da rehabilitación, mediante o fomento da 
declaración de novas ARI tanto en concellos que xa teñen áreas no seu termo municipal como en concellos 
que carecen delas. Este último é o caso do Concello de Ponteareas. 
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No pleno do Concello do 12 de Agosto, Ponteareas aprobou o seu Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
Actualmente o plan se atopa a espera do visto bo da Xunta de Galicia. No Capítulo 4. Ordenanzas de 
Edificación do Solo Urbano na Sección 1. Ordenanza Tipo “Casco Vello”. Clasificación: Urbano. Clave: CV. 
no artigo 302- Área de Rehabilitación integrada se indica que o Concello de Ponteareas tramitará a 
solicitude de declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) para a totalidade do ámbito do casco 
vello. 

O Concello de Ponteareas, co fin de contribuír á consecución dos obxectivos da Estratexia Europa 2020, 
polos cales os Fondos Estruturais e de Inversión Europeos previron apoiar o Desenvolvemento Urbano 
Sostible e Integrado a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, desenvolveu a Estratexia 
de desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI) Ponteareas, Hábitat Saudable.  

Para levar a cabo esta estratexia e acceder aos fondos FEDER, se desenvolveu un documento moi 
completo onde se analiza a realidade do concello e se establecen unhas liñas programáticas e uns 
obxectivos. O obxectivo principal, o compromiso dun Hábitat Saudable é consecuencia do desexo da 
maioría da poboación da vila durante a enquisa realizada e, a súa vez, resultado dunha análise das 
fortalezas do municipio. Esta memoria-programa fai seus os obxectivos da EDUSI en torno a rehabilitación 
e dinamización do casco Vello. 

Este informe inicialmente marca catro grandes grupos de problemas que, ata o de agora, penalizaron ao 
desenvolvemento de Ponteareas. Concretamente, o grupo 2) O deterioro da estrutura urbana e a falta de 
planificación urbanística, enerxética e de mobilidade - sobre a que se incidirá con programas de aforro 
enerxético e mobilidade sostible – é o punto onde encaixa o ARI que é obxecto desta memoria-programa.  

Para facer fronte a este deterioro Ponteareas está poñendo en marcha distintas ferramentas. Por un lado 
e coas axudas dos fondos asociados a EDUSI, o Concello está levando a cabo a rehabilitación enerxética 
de varios edificios públicos da súa propiedade. Por outra banda, como xa se comentou antes, ante a falta 
de planificación existente na vila en particular, e no concello en xeral, se acaba de aprobar no pleno o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal. Con este punto de partida, agora se está traballando en dous documentos 
que acabarán de pechar coa falta de planificación. Por un lado un Plan de Mobilidade Urbana Sostible e 
por outra esta Memoria-Programa para a declaración do Casco Vello como Área de Rehabilitación Integral. 

No punto de diagnose abondaremos máis nos problemas e obxectivos da ARI tanto en relación co xa 
avanzado no Informe da EDUSI como na análise xeral. 

Na presente memoria recóllense as actuacións na edificación e no espazo público, que se completarán con 
medidas sociais, culturais e educacionais para a poboación que o ocupe e para a que o use. 

Todas as actuacións que se aproben neste ámbito, cumprirán a lexislación vixente e serán modelo de 
actuacións sostibles co medio ambiente e tendentes ao aforro enerxético, potenciando a súa eficiencia 
enerxética e o emprego de enerxías renovables. No cumprimento destes principios deberán traballar 
conxuntamente a administración municipal e o persoal integrante da oficina ou portelo único que se 
instalará no seu día, e que velará polo cumprimento dos obxectivos que se fixen e acorden as distintas 
administracións con competencia en materia de vivenda e rehabilitación. 

1.2. SITUACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE 

Como se mencionou no punto anterior, o Pleno do Concello de Ponteareas ten aprobado un novo PXOM, 
e só resta a aprobación definitiva da Xunta de Galicia para que este entre en vigor. Este describe unha 
ordenanza tipo “Casco Vello” pero especifica que será unha ordenanza de aplicación con réxime transitorio, 
ata que se aprobe definitivamente o Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco 
Vello. 

Namentres, a normativa urbanística vixente en Ponteareas é o Decreto 207/2002 do 20 de xuño de 
suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas, modificado nos decretos 
180/2004 do 29 de xullo, 319/2004 do 29 de decembro e 267/2007 do 28 de decembro publicados no Diario 
Oficial de Galicia.  

Neste documento o ámbito do Casco Vello regúlase con dúas ordenanzas: A zona central no entorno da 
Rúa Real, Praza Maior, Rúa dos Ferreiros, Rúa da Esperanza e Rúa de Oriente coa Ordenanza  de solo 
urbano de interese cultural, e o resto das edificacións coa Ordenanza de Cuarteirón Pechado. 
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1.3. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A área delimitada do ARI de ámbito urbano do Casco Vello de Ponteareas conta cunha superficie de 92.875 m2. 

A súa delimitación responde a unha análise evolutiva histórica do Casco Vello e o seu entorno, ademais 
dunha análise en canto ao interese das edificacións existentes no ámbito. Dita análise, xunto con outras 
relativas ao estado de degradación do ámbito, estado social e económico, etc, desenvólvese en 
profundidade no punto 2.1. ANÁLISE DO ESTADO ACTUAL desta memoria-programa 

Deste xeito o ámbito queda organizado en torno ás dúas prazas principais da vila, a Praza Maior e a Praza 
de Bugallal. Estas compoñen o centro do ARI, e a partir de aí este medra do seguinte xeito. Comezando 
dende o sur as rúas entre os Xardíns da Xiralda, onde se atopa o Concello, e a Praza de Bugallal, onde se 
atopa a Igrexa Parroquial de San Miguel. A conexión entre ambos espazos se establece pola Avenida da 
Constitución, e tamén entra o entorno da Igrexa.   

A continuación está a conexión entre ambas prazas principais, que se desenvolve pola Rúa de Oriente e a 
Rúa da Esperanza. Os edificios do entorno destas rúas constitúen outra parte recoñecible do ámbito. Por 
suposto un punto importante do Casco Vello e a Praza Maior e as rúas que de esta saen para conectala 
con distintos espazos da Vila, con moi distinto carácter. 

As rúas traseiras da Praza Maior, xunto coa Rúa dos Ferreiros forman outro espazo cun carácter propio, e 
de gran importancia no ámbito. Así, a Rúa dos Ferreiros  prolóngase cara o sur coa Rúa do Doutor 
Fernández Vega, que remata o ámbito antes de chegar ao cruce da Praza de Abastos coa Praza da Música. 

Finalmente, a parte máis ao norte do ámbito, a Rúa Real, que corresponde ao paso da N-120 pola vila. Na 
zona desta rúa onde desembocamos dende a Praza Maior baixando pola Baixada de San Gregorio 
atopamos cuns edificios históricos da vila con clara necesidade de rehabilitación. 

 

Fonte: Google Maps + liña do ámbito do ARI (elaboración propia) 

A modo informativo, esta delimitación coincide en parte coa orixinalmente establecida na ordenanza Tipo 
Casco Vello e que aparece establecida nos Planos de Ordenación do Casco Vello 1/1.000 do PXOM 
inicialmente aprobado polo Concello de Ponteareas. A gran diferencia está en que ao partir da análise da 
evolución histórica e ao interese das edificacións existentes, inclúense tamén edificios recollidos no 
Catálogo dos Bens do Patrimonio Cultural do Medio Rural e Urbano de Ponteareas, e que se atopan en 
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contacto co límite marcado para o Casco Vello polo PXOM pero non están incluídos no propio Casco Vello 
neste futuro plan.  

1.3. RELACIÓN DAS RÚAS COMPRENDIDAS DENTRO DO ÁMBITO 

Na seguinte táboa aparecen as rúas e camiños total ou parcialmente contidos no ámbito para o que se 
solicita a declaración de ARI: 

NOME CONTIDO Nos PARES 
Nos 
IMPARES 

RÚA REAL (N-120) Parcial 10-16 9-27 

"RÚAS INTERIORES ENTRE RÚA REAL - RÚA 
CANTEIRO JOSÉ CERVIÑO" 

Completa   

RÚA RECUNCHO DA PRAZA VELLA Completa   

RÚA DOS FERREIROS Completa   

RÚA SAÚCO Completa   

CALEXÓN DOS MONFORTINOS Completa   

"RÚAS INTERIORES ZONA SAN GREGORIO" Completa   

BAIXADA SAN GREGORIO Completa   

RÚA DAS MACEIRAS Completa   

PRAZA ALCALDE MANUEL OTERO Completa   

RÚA SAN ROQUE Parcial 2-8 1-3 

PRAZA MAIOR Completa   

RÚA SANTA ANA Parcial 2-6 1-9 

RÚA A CALEXA Completa   

RÚA DOUTOR FERNÁNDEZ VEGA Parcial 2-8 1-7 

RÚA DA ESPERANZA Completa   

RÚA ESTREITO LEPANTO Completa   

RÚA SAN XOAQUÍN Completa   

RÚA REPÚBLICA ARXENTINA Parcial 2-8 1-5 

RÚA DE ORIENTE Completa   

RÚA MORALES HIDALGO Parcial 2 1 

RÚA VIDALES TOMÉ Parcial 2 1 

PRAZA DE BUGALLAL Completa   

RÚA SENÉN CANIDO Completa   

PRAZA DA IGREXA Completa   

AVENIDA DA CONSTITUCIÓN Completa   

RÚA REVERIANO SOUTULLO Parcial 2-12 1-17 

RÚA DARÍO BUGALLAL Completa   

RÚA AMADO GARRA Parcial 2 1-3 

XARDÍNS DA XIRALDA Completa   

RÚA DE CONCHA BREY Completa   

AVENIDA DE GALICIA Parcial - 2-18 
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No caso das rúas incluídas de xeito parcial na área delimitada do presente ARI, a numeración indicada nesta táboa serve para definir 
o tramo rúa contido no ámbito.  

A situación dos nomes das rúas e da numeración das edificacións existentes nas mesmas é algo caótica. 
O Concello está traballando para ter un rueiro cos nomes e os números ben organizado. Mentres, 
traballamos co rueiro actual que aparece nos anexos da presente memoria-programa. 

De todas formas, nos planos realizados por este equipo técnico-redactor queda completamente claro o a  
numeración de cada edificio e o nome das rúas cos que se traballou. 

1.4. RELACIÓN DE VIVENDAS E EDIFICIOS 

O ámbito do ARI consta dun número total de 518 vivendas que se agrupan nun total de 74 edificios de uso 
residencial colectivo e 133 vivendas unifamiliares. Ademais, no ámbito existen 5 edificios de equipamentos. 
A relación entre edificios e vivendas distribúese da seguinte maneira: 

 

RÚA 

TIPO DE EDIFICACIÓN  

Nº VIV. 

 

EDIF. 
RESID. 
COLECTIVO 

VIV. 
UNIFAMILIAR 

EQUIPAMENTOS OUTROS 
USOS 

CANTEIRO JOSÉ 
CERVIÑO 

0 3 0 3 0 

TRAVESÍA 
CIRCUNVALACIÓN 

0 1 0 1 0 

RÚA REAL (N-120) 1 18 0 22 2 

RÚA RECUNCHO DA 
PRAZA VELLA 

0 7 0 7 0 

RÚA DOS FERREIROS 3 24 0 33 2 

RÚA SAÚCO 0 1 0 1 0 

CALEXÓN DOS 
MONFORTINOS 

0 3 0 3 0 

"RÚAS INTERIORES 
ZONA SAN 
GREGORIO" 

0 0 0 0 0 

BAIXADA SAN 
GREGORIO 

2 6 0 10 0 

RÚA DAS MACEIRAS 0 1 0 1 0 

PRAZA ALCALDE 
MANUEL OTERO 

1 0 0 2 0 

RÚA SAN ROQUE 0 5 0 5 0 

PRAZA MAIOR 13 20 1 108 1 

RÚA SANTA ANA 2 3 0 10 1 

RÚA A CALEXA 2 2 0 17 0 

RÚA DOUTOR 
FERNÁNDEZ VEGA 

2 3 0 23 1 

RÚA DA ESPERANZA 8 10 0 35 2 

RÚA ESTREITO 
LEPANTO 

0 0 0 0 0 

RÚA SAN XOAQUÍN 0 0 0 0 1 

RÚA REPÚBLICA 
ARXENTINA 

4 1 0 19 0 
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RÚA DE ORIENTE 13 1 1 36 1 

RÚA MORALES 
HIDALGO 

2 0 0 31 0 

RÚA VIDALES TOMÉ 1 0 0 10 0 

PRAZA DE BUGALLAL 4 2 1 16 0 

RÚA SENÉN CANIDO 1 1 0 17 1 

PRAZA DA IGREXA 2 0 0 16 1 

AVENIDA DA 
CONSTITUCIÓN 

7 8 0 36 1 

RÚA REVERIANO 
SOUTULLO 

2 4 0 28 0 

RÚA DARÍO 
BUGALLAL 

4 6 0 25 0 

RÚA AMADO GARRA 0 2 1 2 1 

XARDÍNS DA XIRALDA 0 0 1 0 1 

PASEO MATUTINO 0 1 0 1 0 

TOTAL 74 133 5 518 16 
Aparecen tres rúas que aínda non estando dentro do ámbito, teñen referenciadas edificacións que si están dentro da delimitación, 
Rúa Canteiro José Cerviño, Travesía Circunvalación e Paseo Matutino. 

Na táboa anterior a esta aparecen rúas que aínda estando dentro do ámbito, non teñen referenciadas edificacións por non teren 
edificacións dentro do ámbito ou por seren estas construcións que dan a dúas ou máis rúas, polo que aparecen referenciadas a rúa 
onde se sitúa a súa porta principal, como se ve na táboa por edificios e rúas dos anexos e nos planos da reportaxe fotográfica. Por 
este motivo non aparecen nesta segunda táboa. Son as seguintes rúas: rúas interiores entre Rúa Real e Rúa Canteiro José Cerviño, 
Estreito Lepanto Rúa de Concha Brey. 
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2.  ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN FÍSICA, SOCIAL E AMBIENTAL 

2.1. ANÁLISE DO ESTADO ACTUAL      

Para o análise do estado actual, moitos dos datos foron collidos do documento xa citado anteriormente 
Estratexia de desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI) Ponteareas, Hábitat Saudable. Neste 
informe faise unha análise moi completa da situación actual da vila en varios aspectos, y en varios dos 
apartados de análise fixa o obxectivo no Casco Vello. Neste punto tratamos de reunir e organizar ditas 
informacións ao fin de xerar unha análise do estado actual do ámbito do ARI. A este análise engadiremos 
toda a información recompilada durante a toma de datos en todo o traballo de campo. 

2.1.1. TRAMA E FISIONOMÍA URBANA 

En esencia, a morfoloxía do Casco Vello de Ponteareas obedece a conexión do eixo Rúa Real - Praza 
Maior – Praza de Bugallal – Casa do Concello nos Xardíns da Xiralda.  

 
Fonte: Informe de Sustentabilidade Ambiental (PXOM) + liña do ámbito do ARI (elaboración propia) 

Este eixo corresponde co segundo crecemento da vila (no plano do PXOM en vermello Casco Vello (ata 
S.XIX)), que é un crecemento apoiado sobre o asentamento orixinario (ata o S.XIX) e que tamén pertence 
ao ámbito da ARI. Podemos determinar o ámbito como a orixe da vila. 

Atopamos dous tipos de entramados urbanos. Por un lado un entramado asociado aos asentamentos 
orixinarios no entorno da Rúa dos Ferreiros, máis irregular e cun tamaño de parcela máis pequeno que no 
resto do ámbito, onde principalmente atopamos vivendas unifamiliares. Esta organización máis irregular 



2. ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN FÍSICA, SOCIAL E AMBIENTAL 

| Memoria- Programa | ARI Casco Vello de Ponteareas| Febreiro 2021 |                                                    

|Colectivo NOZ S.C.P.| Técnico-Redactor: Federico García Gil |                                                    

 11 

xera uns pasos peonís onde predominan as escaleiras e pequenos carreiros para acceso as distintas 
vivendas.  

Fonte: Elaboración propia 

Por outra banda, o entramado correspondente ao crecemento do Casco Vello (ata o S.XIX), que dispón de 
rúas máis amplas e unha fisionomía parcelaria máis regular. Son parcelas algo máis grandes onde 
atopamos xeralmente edificios en altura entre medianeiras, para vivendas unifamiliares ou plurifamiliares.  

Fonte: Elaboración propia 

A EDUSI analiza o parque edificatorio do seguinte xeito: 

“A falta de planificación urbanística a largo prazo e os cambios de lexislación tivo neste ámbito como 
consecuencia un Casco Urbano heteroxéneo, con gran diversidade de tipoloxías e alturas edificatorias, con 
vías estreitas e escasos espazos verdes. 

Unha consecuencia paradigmática deste caótico desenvolvemento urbano co Casco Urbano, é a existencia 
de multitude de medianeiras á vista, con escasas posibilidades de ocultación, ben sexa polas condicións 
das parcelas adxacentes o polas limitacións establecidas pola normativa urbanística actual para as alturas 
da edificación.”  

Na exposición de motivos do Decreto 207/2002, explícanse algunhas das causas sobre as que se 
fundamenta o mesmo, poñendo de manifesto o caótico desenvolvemento urbano do concello. 

“ A evolución do proceso urbanizador e edificatorio durante os sete anos de vixencia das Normas 
Subsidiarias xerou un crecemento urbano desordenado e caótico causante de graves problemas 
urbanísticos e de deterioro acelerado do medio urbano e rural de Ponteareas, que transcende o mero 
ámbito dos intereses municipais (...) 

O forte crecemento urbanístico experimentado nos derradeiros anos, as altas eficabilidades permitidas, as 
estreitas rúas existentes, e os escasos espazos públicos obtidos durante a vixencia das Normas 
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Subsidiarias de Planeamento levaron a unha situación manifestamente grave de conxestión urbana, 
sobredensificación, deterioro ambiental e destrución do patrimonio arquitectónico no núcleo urbano de 
Ponteareas.” 

Estas situación definidas para o conxunto do Casco Urbano de Ponteareas son especialmente 
paradigmáticas no ámbito de estudo. No Casco Vello tense permitido a construción de rañaceos e dalgún 
outro edificio totalmente fóra de escala. Sen ningún tipo de relación nin cos edificios lindeiros nin coa 
anchura da rúa onde se implanta.  

Fonte: Elaboración propia 

2.1.2. USOS NO CASCO VELLO 

O uso maioritario no centro histórico é o residencial, seguido de lonxe polo uso comercial, que se dá en 
moitas plantas baixas da edificación. 

O uso comercial sitúase sobre todo no eixo Praza Maior - Praza de Bugallal - Casa do Concello nos Xardíns 
da Xiralda. Este eixo é onde se sitúan os edificios en altura (con variacións) e entre medianeiras e que 
deixan os baixos para este uso comercial. 

No ámbito da Baixada de San Gregorio, o entorno da Rúa dos Ferreiros e a Rúa Real, o máis habitual son 
vivendas unifamiliares, aínda que si que existen tamén algúns baixos comerciais. 

En total no ámbito atopamos 228 edificios, dos cales 207 son edificios residenciais, onde existen 518 
vivendas e 207 locais comerciais (situados en baixos de edificios residenciais).  

2.1.3. EQUIPAMENTOS 

Dentro do ámbito atópanse soamente cinco equipamentos. Un relixioso: a Igrexa Parroquial de San Miguel 
que preside a Praza de Bugallal, outros dous asistenciais: o Centro de Servicios Sociais na Rúa de Oriente 
e as oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social na Praza Maior, un docente: o Centro Privado de 
Ensino A Inmaculada na rúa Amado Garra e finalmente a Casa do Concello nos Xardíns da Xiralda. 

Próximos aos límites do ámbito atopamos outros equipamentos comerciais, asistenciais, educacionais e 
socio-culturais,....  
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Fonte: Informe de Sustentabilidade Ambiental (PXOM) + liña do ámbito do ARI (elaboración propia) 

2.1.4. EDIFICACIÓN 

No libro Percorrido pola Historia de Ponteareas coordinado por Rafael Sánchez Bargiela, faise unha análise 
da evolución histórica da vila. Hai varios textos interesantes ao redor das edificacións que atopamos no 
Casco Vello hoxe en día: 

“Con todo, este medre está fundamentado na aparición dunha elite vilega que en base ás súas propiedades 
territoriais e, sobre todo, ás rendas adquiridas trala Desamortización pulan polo crecemento urbano da vila, 
o que vén coadxuvar tamén a xenerosidade de diversas institucións do Estado, que, pola influencia dos 
políticos bugallalistas, financian moitas destas intervencións (como veremos logo, a construción da Casa 
do Concello, da igrexa parroquial, etc.) (...). 

Así pois será ao longo do século XIX cando a vila de Ponteareas se conforma cunhas características 
urbanísticas que chegan ata nós, a pesar das múltiples agresións e degradacións sufridas (...). 

Tamén nestes anos érguense algúns dos principais inmobles do casco urbano promovidos por algúns 
membros destas familias da elite vilega: a dos Paramés (antiga Cooperativa do Campo), a dos Pesqueira, 
a casa dos Troncoso (na rúa de Oriente), etc. (...). 

Testemuña este fervor construtivo, cun notable nivel de calidade, a presenza en Ponteareas, nos anos 
finais do século XIX, de dous senlleiros canteiros: Ignacio Cerviño Quinteiro e José Cerviño García, que 
traballan arreo nesta bisbarra (...). Cómpre non esquecer aos canteiros ponteareáns Juan Fontán Casal e 
o seu fillo Manuel Fontán Armiñán, que erguen panteóns para Senén Canido ou para a familia Puga-
Sarmiento e diversos edificios nobres na vila do Tea” 
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No ámbito non todos son edificios nobres da elite vilega. En todo o Casco Vello atopamos edificios nobres 
mesturados con edificios máis modestos, todos unifamiliares e moitos entre medianeiras, de entre dúas e 
tres alturas en orixe. En todos destaca a presenza da pedra e o traballo dos antigos canteiros.  

Non todos os edificios de finais do S.XIX e principios do S.XX chegaron aos nosos días nun estado igual 
ou semellante aos seus orixes. Moitos foron transformados nas súas plantas baixas para albergar locais 
comerciais “modernos” e incluso lles foi engadida algunha altura a maiores.  

Con todo, hoxe en día estes edificios tradicionais, mestúranse no Casco Vello con edificios plurifamiliares 
dos anos 70, 80 e 90 totalmente fora de contexto en canto a escala e materiais, e dunha calidade 
arquitectónica bastante baixa. Os motivos desta realidade son os comentados no punto 2.1.1 Trama e 
Fisionomía urbana deste documento, en canto aos procesos de forte crecemento urbanístico asociados á 
falta de planificación urbanística a largo prazo e aos  cambios na lexislación. 

Esta heteroxeneidade no Casco Vello, aínda máis pronunciada noutros ámbitos do casco urbano 
ponteareán, xerou unha diferencia de alturas considerables entre edificios lindeiros, o que derivou nunha 
presencia exaxerada de medianeiras no ámbito de estudo. 

No seguinte plano móstranse as alturas das edificacións no Casco Vello e a súa contorna. Xusto na zona 
central do ámbito de estudo, vencellada ás prazas eixo do casco, é onde vemos as diferencias máis 
potentes: 

 

Fonte: Informe de Sustentabilidade Ambiental (PXOM) + liña do ámbito do ARI (elaboración propia) 
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Estes son algúns exemplos das mendianeiras presentes no ámbito: 

Fonte: Elaboración propia 

2.1.5. INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS URBANOS 

Segundo os datos dispoñibles, a maioría da superficie do ámbito conta cos servizos urbanísticos de 
abastecemento de auga potable, saneamento, enerxía eléctrica, alumeado público, telecomunicacións, gas 
e acceso rodado. 

No que se refire aos dous primeiros, as redes son municipais, e non existe no momento de redacción deste 
documento, un inventario das mesmas para coñecer exactamente o seu estado.  

Según o PXOM a “rede municipal existente no medio urbano e no seu entorno, que consta de captacións 
no río Tea, augas arriba da Freixa, con bombeo cara os depósitos de tratamento e cloración no alto de 
Canedo, sobre a vila, e distribución en rede ramificada cara os puntos de consumo.” 

En canto á rede de saneamento, o PXOM expón que “o saneamento de augas residuais e pluviais do 
concello de Ponteareas é claramente necesitado de programas de rexeneración e mellora; tanto en canto 
o servizo que se presta ao medio urbano como ao medio rural. 

Existe unha Estación Depuradora de Augas residuais, construída no ano 1995 e que foi deseñada para 
unha poboación equivalente de 13.000 habitantes. A día de hoxe, a EDAR recibe mais caudal que o trazado 
no seu deseño. A rede de saneamento é unitaria e con fortes subministracións de caudal de escorrenta, o 
que orixina que en épocas de alto índice de pluviosidade, aumente considerablemente a disolución dos 
vertidos das augas residuais, o que orixina deficiencias notables no rendemento dos procesos de 
depuración e provoca vertidos ao río Tea de augas que apenas reciben tratamento.” 

No caso concreto do ámbito de estudo, o Concello xa realizou algunhas obras de urbanización, e outras se 
atopan en fase de tramitación, onde entre outras actuacións, comézase por solucionar a cuestión da rede 
unitaria de saneamento e xa varias rúas conteñen rede separativa. Esta é unha actuación necesaria para 
evitar vertidos ao río Tea en época de chuvias na que a rede se pode ver saturada. 

Sobre a rede de enerxía eléctrica o PXOM explica que case no 90% do termo municipal, a distribución da 
enerxía eléctrica está subministrada pola compañía mercantil Eléctrica Sestelo. Esta é a encargada de 
garantir a calidade no abastecemento e a atención directa e personalizada cara os usuarios. 

Tanto na rede de gas como de telecomunicacións, son as empresas distribuidoras as que facilitan a 
distribución destes servizos. No Casco Vello estas redes están cubertas en grande medida, e de todos os 
xeitos, no momento que haxa demanda nun espazo onde isto non estea cuberto, serán as propias 
empresas as que deberán dar cobertura a esta demanda. 

O Informe da EDUSI explica que “o alumeado público tanto no casco urbano como no rural é de moi baixa 
eficiencia, tanto na tecnoloxía das súas luminarias como no seu sistema de xestión. Séguese empregando 
como tecnoloxía das luminarias o vapor de mercurio con sistemas de acendido analóxico. Os cadros 
atópanse uns sobredimensionados e outros sobrecargados”. O Concello traballa para mellorar na eficiencia 
enerxética do alumeado público. Concretamente no Casco Vello, ademais de dita mellora enerxética, as 
luminarias deberán ser substituídas por unhas que formal e tecnicamente potencien a imaxe de núcleo 
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histórico, pois na actualidade en gran parte do ámbito o que nos atopamos son unhas luminarias máis 
vencelladas a viario que a espazo urbano de relación veciñal. 

Na actualidade tanto a Praza Maior, coma as rúas de Oriente e Esperanza, coma a Rúa Rogelio Groba ao 
carón do Concello contan cunha pavimentación pensada para movementos de prioridade peonil. Son rúas 
e prazas onde se fixeron reformas nos derradeiros anos, polo que tamén contan coas instalacións urbanas 
actualizadas.  

Ademais, o Concello está tramitando os proxectos de renovación urbana da Praza de Bugallal e a súa 
contorna, da Baixada de San Gregorio, e na Rúa de San Roque. Este último é un proxecto dunha rúa de 
acceso ao ámbito de estudo, e na súa parte de contacto coa Rúa dos Ferreiros propón un pavimento 
pensado para darlle o papel principal ao peón. Os outros dous son proxectos peonís tamén, de 
recuperación de espazos degradados (San Gregorio) ou de espazos onde o coche supuña unha barreira 
entre a praza e a contorna (Praza de Bugallal) e onde a transformación busca tamén darlle relevancia ao 
uso peonil sobre o vehículo.  Todos estes proxectos conlevan tamén a actualización das infraestruturas 
urbanas.  

Esta é a liña a seguir no restos dos espazos públicos, e de feito o Concello traballa na actualidade nun 
proceso de participación cidadá con vistas a converter a meirande parte do ámbito do Casco Vello en 
peonil. Isto supón non só a oportunidade para actualizar as infraestruturas urbanas, senón tamén para 
dotar ao Casco Vello dun verdadeiro carácter de centro da vila, reformado con alumeado acorde ao tipo de 
movementos que se desenvolverán e pavimentos asociados ao usuario peón. Un espazo pensado para as 
persoas, un espazo dinamizador da vila. 

2.2. ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN PAULATINA 

No Informe  da EDUSI, e esta equipa técnica puido comprobalo durante o seu traballo de campo, especifica 
que “o entorno urbano do Casco Vello, e máis concretamente o do asentamento orixinal, atópase altamente 
degradado, con numerosas vivendas desocupadas e nun deficiente estado de conservación”.  

A meirande parte das vivendas declaradas na nosa análise como malas ou moi malas, son vivendas de 
finais do século XIX ou principios XX. 

Existe no Museo Municipal de Ponteareas un arquivo de fotos históricas da vila que nos permite, ao poñelas 
en comparación con fotos actuais, ver como foi o proceso de degradación paulatina do ámbito de estudo, 
tanto no que se refire ao estado das edificacións históricas como no que se refire a construción durante os 
anos 70, 80 e 90 de edificios que, como xa se comentou anteriormente, están fora de escala e carecen 
dunha mínima calidade arquitectónica e construtiva. 

 

 

Costa de San Gregorio en torno ao 1910 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 
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Praza Maior en torno ao 1910 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 

 

Praza Maior en torno ao 1960 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 

 

Rúa dos Ferreiros na primeira metade do S.XIX e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 
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Rúa de Oriente sobre os 60 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 

Rúa da Esperanza sobre os 60 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 

 

Praza de Bugallal sobre os 60-70 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 
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Avenida da Constitución sobre os 60-70 e hoxe 
Fonte: Facebook Ponteareas Fotos Antigas e Museo Municipal de Ponteareas / Elaboración propia 

De acordo coa información catastral dispoñible contrastada co traballo de campo realizado, no conxunto 
do ámbito delimitado atópanse un total de 228 edificacións, das cales 207 correspóndense a edificacións 
de uso residencial, 5 a equipamentos e 16 a edificacións doutros usos (almacén, industrial, comercial ou 
oficinas). 

2.2.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL E ESTRUTURA DE PROPIEDADE 

A distribución do solo presente no ámbito amosa que o 60,67% da superficie do sólo está ocupado por 
parcelas privadas, mentres que o 37,62% se corresponde co viario e espazo público e o 1,71% coas 
dotacións.  

A diferencia fundamental entre o parcelario do asentamento orixinario e o do resto do Casco Vello, máis 
que en tamaño, nótase na xeometría, moito máis regular e ordenada no resto do ámbito, mentres que no 
asentamento orixinario mostra un irregularidade manifesta. 

Do total da cantidade de parcelas adicadas a vivenda (un total de 207 edificacións), un 5,31% (11) 
corresponde a vivenda unifamiliar illada, un 58,94% (122) a vivenda unifamiliar entre medianeiras, e un 
35,75% (74) a vivenda plurifamiliar.   

O grado de consolidación medio (entendido como parcelas ocupadas por algún tipo de edificación) acada 
o 98,94%, o que encaixa nun Casco Vello dun núcleo urbano consolidado. 

No tocante ao réxime de propiedade da vivenda en Ponteareas, destaca a elevada porcentaxe de fogares 
que no 2011 aínda debían afrontar pagos pendentes (hipotecas), e a cativa cifra de fogares en réxime de 
aluguer, no primeiro caso, cuns datos moi superiores ás medias galega e pontevedresa, e no segundo 
cunha diferenza de 3 puntos porcentuais menores a estas. 

 En propiedade 
totalmente 

pagada 

En propiedade 
con pagos 
pendentes  

Propia por 
herdanza ou 

doazón 
Alugueiro 

Outros tipos de 
propiedade  

Galicia 37,7 23 17,1 11,4 11,1 

Pontevedra 34,4 25,2 17,2 11,6 11,6 

Ponteareas 31,9 37,1 15,1 8 7,9 
Fonte: Censo Poboación e Vivenda 2011/Elaboración propia 

2.2.2. ESTADO E NIVEL DE OCUPACIÓN 

Non é posible a obtención dos datos de nivel de ocupación do Casco Vello de Ponteareas ao non figurar 
este como desagregado nos censos oficiais. Debido a isto, expoñemos neste punto os datos que fomos 
quen de recadar durante o traballo de campo. 

Das 518 vivendas existentes no ámbito de estudo, atópanse ocupadas de forma permanente un total de 
294 vivendas. Isto supón un 56,76% do total das vivendas do Casco Vello. Hai 17 vivendas que 
corresponden con segundas vivendas. utilizadas principalmente en fins de semana, festivos e vacacións, 
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correspondente a un 3,28% do total das vivendas analizadas. Finalmente, no ámbito existen 207 vivendas 
desocupadas que supoñen un 39,96% do total das vivendas. 

Un alto valor nas cifras de vivendas baleiras, coma o que nos atopamos neste caso, supón un importante 
risco para o núcleo, xa que cando se mantén esta situación no tempo por un período excesivamente longo, 
pode dar lugar ao comezo dos procesos de degradación material que afastan a estas vivendas aínda máis 
da posibilidade de seren ocupadas.  

O estado da edificación do Casco Vello analízase no punto 5.2. Avaliación dos niveis de deterioro das 
construcións e vivendas do ámbito da presente memoria. A zona máis degradada do ámbito correspóndese 
coas edificacións da Rúa Real, pero tamén atopamos certas edificacións en mal estado na zona 
correspondente ao asentamento orixinario, no entorno da Costa de San Gregorio e Rúa dos Ferreiros e 
algunhas máis na parte da Praza Maior máis próxima a dita costa. Con algunhas excepcións o resto do 
ámbito atópase na súa maioría entre estado regular e bo. Estes estados, como se verá no punto 
correspondente, son todos estados nos que a edificación require dalgún tipo de intervención. Ademais, son 
os estados no momento do traballo de campo, pero se seguen pasando os anos sen intervir no Casco Vello 
a degradación irá a máis, do que poden dar fe os veciños que viven no ámbito e que levan anos vendo 
como se degrada o seu entorno ata o incluso perigoso punto dalgún derrumbe. 

Así pois, nun ámbito onde o 100% das edificacións requiren algún tipo de medida de actualización aos 
estándares actuais de habitabilidade en canto a eficiencia enerxética e/ou accesibilidade (o que pode 
explicar o grao de vivenda baleira), é preciso adoptar medidas tendentes a frear esta tendencia e evitar o 
deterioro xeneralizado do asentamento que a desocupación pode xerar. 

No ámbito existen 74 edificios de vivenda plurifamiliar, dos cales 42 non teñen ascensor. Dos 32 restantes 
que si dispoñen de ascensor, 30 teñen barreiras arquitectónicas, a modo de escaleira, entre o portal e o 
elevador, polo que podemos concluí que só 2 edificios teñen ben resolta a cuestión da accesibilidade. Por 
outra banda, das vivendas unifamiliares do ámbito, e aínda que a normativa non obriga, unha porcentaxe 
ínfima delas dispoñen dun ascensor. O envellecemento da poboación invita a pensar que esta situación 
podería ter que darse en máis vivendas unifamiliares, ao seren estas na súa maioría de varias plantas. 

En relación ao confort, e a calidade de vida dentro dos fogares e outros aspectos como a conexión a 
internet, ao abeiro dos datos do Censo do 2011, Ponteareas atópase por baixo das medias provinciais e 
autonómicas no que á  non dispoñibilidade de calefacción ou aparatos radiantes se refire, pero por enriba 
das medias de fogares sen conexión a internet (lembramos que son cifras do 2011). 

 Sen calefacción, pero 
con algún aparato 
radiante/calorífico 

Sen ningún tipo de 
fonte de calor 

Non dispoñen de 
conexión a Internet 

Galicia 20,7 9,4 49,1 

Pontevedra 20,7 10,4 55,4 

Ponteareas 12,6 7,1 61,4 
Fonte: Censo Poboación e Vivenda 2011/Elaboración propia 

2.2.3. ANTIGÜIDADE E INTERESE 

Un total de 87 edificacións do ámbito son anteriores a 1900. Son vivendas construídas no ámbito do 
asentamento orixinal. Ademais, no resto do Casco Vello existen edificacións nobres vilegas e máis 
modestas anteriores a 1950. Todas estas xunto ás emprazadas no ámbito xa explicado do asentamento 
orixinal fan un total de 112 edificacións (todos os datos de antigüidade segundo Catastro) que son as que 
seguen mantendo no Casco Vello certo carácter de casco histórico que se perderá se estas vivendas 
desaparecen do mesmo xeito que xa desapareceron moitas das súas contemporáneas. 

O PXOM de Ponteareas, no Artigo 380. Normas particulares do Catálogo Protección de Bens do Patrimonio 
Cultural da arquitectura, da enxeñería e dos camiños, da etnografía e da paisaxe en función da protección 
outorgada define os niveis de interese segundo a calidade formal, estrutural e de uso que o ben posúa. Os 
niveis son os seguintes: 

“1. O nivel de interese INTEGRAL (1) é aquel que se aplica a aquel ben que contén calidades indiscutibles 
e inseparables que deben protexerse na súa integridade para manter o valor e a coherencia material do 
mesmo. Este nivel aplícase aos bens que posúen un excepcional valor paisaxístico, histórico, artístico, 
arquitectónico ou cultural.  
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A este nivel pertencen os lugares de interese paisaxístico, lugares de interese cultural, espazos libres, 
petos de ánimas, cemiterios, fontes pontes e construcións etnográficas recollidas no Catálogo do Plan. 
Tamén se inclúen neste nivel a arquitectura relixiosa, civil e os elementos etnográficos de excepcional 
valor. 

2. Ou nivel de interese ESTRUTURAL (2) é aquel que se aplica a aquel ben que contén calidades que, en 
conxunto, dispón dunha configuración espacial propia e dun sistema estrutural e construtivo 
determinado, que require o seu mantemento e posta en valor. Este nivel aplícase aos bens que posúen 
un alto valor histórico, artístico, arquitectónico ou cultural. A este nivel pertencen os edificios relixiosos, 
civís e etnográficos de elevada calidade histórica, artística, arquitectónica ou cultural. 

3. O nivel de interese TIPOLÓXICO (3) é aquel que se aplica a aquel ben que contén calidades morfolóxicas 
e tipolóxicas que requiren a súa protección, entendendo por características tipolóxicas a posición dos 
elementos construídos no interior da parcela, a configuración volumétrica (muros e cubertas), o sistema 
estrutural, os materiais, a forma de acceso, os elementos característicos e calquera outro trazo que 
identifique o ben e o singulariza, dentro do tipo no que se inscribe. 

4. O nivel de interese AMBIENTAL (4) é aquel que se aplica a aquel ben que contén calidades da imaxe e 
a forma exterior entendida como configuradora dunha paisaxe urbana ou rural determinado. Neste grupo 
inclúense: 

- Aqueles elementos que sen ser merecedores de protección atópanse dentro do ámbito de 
protección dun elemento catalogado. 

- Aquelas edificacións que sen presentar unhas calidades interiores formais ou estruturais 
merecedoras de protección, posúen unha envolvente exterior que debe ser conservada en tanto 
que dá forma ao ambiente urbano que se pretende conservar, protexer e valorar. A estes efectos 
enténdese como envolvente exterior todas as fachadas do edificio, estremeiras con espazos libres 
públicos, privados ou comunitarios. 

- Tamén se inclúen neste nivel aquelas edificacións que aínda que xa foi obxecto de modificacións 
que alteraron as súas calidades orixinais, aínda presentan restos significativos merecedores de 
protección, polo que deben perdurar na memoria colectiva.” 

Dentro do noso ámbito atopamos 1 edificio con nivel de interese integral, 23 con nivel de interese estrutural, 
92 con nivel de interese tipolóxico e 35 con nivel de interese ambiental. 

A pesares de ser esta unha clasificación dun documento aínda non en vigor, aparece reflectida nesta 
memoria-programa a modo informativo por seren unha clasificación que responde á realidade actual en 
canto á calidade formal, estrutural e de uso de cada edificio, e seren, polo tanto, unha clasificación que 
asume este técnico-redactor á hora de explicar o interese das distintas edificacións dentro do ámbito deste 
ARI. 

2.3. ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIAL1 

2.3.1. RESUMO DEMOGRÁFICO 

O último Censo de Poboación e Vivendas do ano 2011 rexistraba en  Ponteareas 23.295  habitantes,  
chegando aos  22.854 a 1 de xaneiro de 2018, segundo a actualización do Padrón municipal, o que supón 
un pequeno devalo do 1,9 % respecto o Censo de 2011, pero  un incremento do 16,8% con relación ao do 
ano 2001, momento no que apenas acadaba os 19.011 habitantes. 

O municipio de Ponteareas é o máis grande  da comarca de O Condado, no que á superficie e número de 
habitantes se refire, o que implica unha densidade  de 184,6 hab/km², como se mostra na seguinte táboa: 

 

 SUPERFICIE  km² HABITANTES (2018) DENDISADE hab/ km² 

O Condado 341 41551 121,8 

Mondariz 85,1 4492 52,7 

Mondariz-
Balneario 

2,3 618 268,6 

As Neves 65,5 3892 59,4 
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Ponteareas 125,6 22584 179,8 

Salvaterra 62,5 9691 155,1 
Fonte: IGE /Elaboración propia 

Con estes datos, vemos que  Ponteareas, sitúase  por enriba da media de Galicia no que á densidade se 
trata, en torno aos 90 hab/ km², pero lonxe da densidade media provincial superior aos 200 hab/ km². 

2.3.2. EVOLUCIÓN POBOACIONAL 1930-2018 

Neste apartado amósase a evolución da poboación dende 19302  ata os últimos datos dos que se dispón 
para unha mellor comprensión da situación actual do termo municipal.  Nun primeiro momento podemos 
interpretar que dende 1930 ata o 2018 o incremento bruto da poboación ponteareá sitúase preto das 10.000 
persoas, o que implica un crecemento porcentual  unicamente un punto por  debaixo do da provincia de 
Pontevedra, e  marcadamente superior ao da súa comarca. 

 Poboación 1930 Poboación 2018 Incremento Porcentual 

Ponteareas 13894 22584 38,50% 
Comarca 36987 41551 10,90% 
Provincia 568011 941722 39,60% 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

2.3.2.1. ETAPAS DE EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN 

Na actualidade, segundo os datos do Padrón Municipal a 1 de xaneiro do 2018 a poboación de Ponteareas 
supón máis da metade  (54,3%)  dos habitantes de O Condado, mentres que na década dos 30  do século 
XX, representaba preto do 37,6% dos  seus habitantes; así mesmo a traxectoria histórica da poboación  
pódese caracterizar en catro etapas: 

 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2018 
Mondariz 6.687 7.001 7.093 6.978 6.687 6443 6260 5480 5081 4492 
Mondariz 
Balneario 

774 785 629 573 774 650 662 659 730 618 

As Neves 6.435 6.861 6.852 6.573 6.435 6026 5150 4695 4400 3892 
Ponteareas 13.894 14.634 14.987 14.552 13.894 15013 15630 18844 23561 22584 
Salvaterra 9.197 9.871 9.791 9.266 9.197 8675 8252 8320 9546 9691 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

 1930 ata 1950: Moderado crecemento. Ata 1950 Ponteareas, e en termos xerais a súa comarca 
presentan unha traxectoria cunha constante liña de moderado crecemento.  

 1960 ata 1970: Suave devalo. Se ben os movementos migratorios cara a América e mesmo á  
capital  portuguesa (tradicional lugar de destino migratorio das xentes de O Condado), da etapa 
anterior non supuxeron unha excesiva pegada na perda do volume poboacional de Ponteareas, os 
rexistrados nesta época -especialmente a Europa e a outras áreas do Estado- fan  que sí se rexistre 
unha pequena perda de habitantes. 

 1970 ata 2001: Recuperación e novo crecemento. A partir  dos anos 70 Ponteareas xa é testemuña 
dunha dinámica poboacional claramente positiva, especialmente no momento concreto de 
transición entre un e outro século, onde certos movementos migratorios interiores -provintes 
doutras áreas industriais-, comezan a asentarse no termo municipal. 

 2001 Ata a actualidade...: Coa chegada do novo século, Ponteareas experimenta un forte 
incremento de poboación pola súa capacidade para absorber  individuos procedentes doutros 
concellos -máis que polo seu propio saldo vexetativo-. Dito crecemento se mantense incluso no 
inicio da crise económica, porén, na segunda década do recen estreado século, comezan a 
mostrarse os primeiros signos de esgotamento e perda de habitantes, aínda que feble. 

 

____________________ 

1 Na análise da situación social colaborou na redacción Camilo Fernández, sociólogo de inzaRede 

2 Escóllese a década dos anos 30 do pasado século, por non atoparse datos anteriores a  Mondariz Balneario, que non foi 
constituído como concello propio ata mediados da década previa.  
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Fonte: Elaboración propia 

A proximidade de Ponteareas a Vigo, potenciada coa apertura de novas vías de comunicación, xunto ao 
boom inmobiliario iniciado en paralelo á chegada do  novo milenio, asentaron as bases para que este termo 
municipal, e outros da súa contorna, como Salceda de Caselas, acollesen importantes continxentes de 
poboación nova -a miúdo  xa con cativos, ou en idade fértil- expulsados do mercado inmobiliario vigués. 

 Poboación 2000 Poboación 2018 Incremento Porcentual 

Comarca 37795 41551 9,10% 

Ponteareas 18322 22584 23,20% 
Fonte: IGE /Elaboración propia 

A combinación destes factores, xunto a outros, coa chegada de fluxos dunha “nova migración” de orixe 
estranxeira (distinta da avellentada migración galega de retorno), permitiron o forte despegue e posterior 
crecemento demográfico de Ponteareas. 

ANO 2000 2010 2108 

Pob.   Estranxeira  
en Ponteareas 

207 1219 826 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

Decatámonos tamén do paralelismo existente entre o pulo e a caída da poboación municipal coa chegada 
e saída (en moitos casos de novo ao país de orixe), deste importante grupo de poboación. 

2.3.2.2. O RURAL 

Ao abeiro dos datos das últimas dúas décadas, decatámonos que si o conxunto municipal medrou, foi 
grazas ao gran crecemento experimentado do casco urbano, xa que a metade das súas parroquias 
perderon poboación, especialmente as da zona oriental (S.Lourenzo, Cumiar, Guillade...). 

 Poboación 2000 Poboación 2018 Incremento Porcentual 

Angoares (S. Pedro) 491 459 -7,0% 

Arcos (S. Breixo) 455 491 7,3% 

Areas (Sta. María) 1104 1007 -9,6% 

Arnoso (S. Lourenzo) 277 251 -10,4% 

Bugarín (Sta. Cristina) 453 507 10,7% 

Celeiros (S. Fins) 223 232 3,9% 

Cristiñade (S. Salvador) 396 447 11,4% 

Cumiar (S. Estevo) 174 134 -29,9% 

Fontenla (S. Mamede) 290 280 -3,6% 

Fozara (S. Bartolomeu) 361 352 -2,6% 
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Xinzo (Sta. Mariña) 1291 1168 -10,5% 

Guillade (S. Miguel) 572 476 -20,2% 

Guláns (S. Xulián) 844 718 -17,5% 

Moreira (S. Martiño) 675 683 1,2% 

Nogueira (S. Salvador) 190 184 -3,3% 
S. Lourenzo de Oliveira (S. Lourenzo) 160 127 -26,0% 

S. Mateo de Oliveira (S. Mateo) 621 579 -7,3% 

Oliveira (Santiago) 293 302 3,0% 

Padróns (S. Salvador) 705 601 -17,3% 

Paredes (S. Cibrán) 70 55 -27,3% 

Pías (Sta. Mariña) 455 442 -2,9% 

Prado (S. Nicolao) 190 238 20,2% 

Ponteareas (San Miguel) 7144 12238 41,6% 

Ribadetea (S. Xurxo) 888 883 -0,6% 
Fonte: IGE /Elaboración propia 

2.3.3. ESTRUTURA DA POBOACIÓN 

A pirámide poboacional de Ponteareas, amosa unha imaxe global actualizada dos seus habitantes, 
permitíndonos analizar tanto a súa estrutura, como os posibles escenarios futuros  a través da análise da 
súa figura. Ao mesmo  tempo, tamén podemos entender dun xeito máis pormenorizado, a evolución pasada 
inmediata  da poboación municipal. 

Fonte: Elaboración propia 

Esta pirámide en particular,  amosa unha  “figura de oxiva”, propia das sociedades desenroladas, 
caracterizadas por  baixas taxas de natalidade, e un progresivo aumento da esperanza da vida,  o que da 
como resultado   unha  pirámide cunha figura  máis estilizada nos tramos máis altos –especialmente no 
caso dos homes-, onde se   representan  as persoas de máis idade.  

Neste senso, vemos que unha das principais sinais de identidade deste tipo de pirámides, reside no feito 
de contar cunha base menos estilizada (máis ancha) que no cúspide, pero estreita en comparación cos 
tramos intermedios; especialmente nos grupos de idade comprendidos en torno aos 35 e 45 anos, as 
xeracións nadas  no “baby-boom” dos 70; un colectivo -en numerosos casos-  de pais e nais, que aínda  
que cun menor número medio de fillos que os seus antergos, fan unha importante aportación á hora de 
manter o vigor demográfico do municipio. 
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ANO 2018 Galicia Pontevedra O Condado Ponteareas 

Idade media  47 45,3 44,2 42 

% de pob. menor 
de 20 anos 

15,9 17,4 19,1 21,6 

% de pob. entre 20 
e 64 anos 

59,2 60,5 59,8 61,1 

% de pob. de 65  e 
máis anos 

24,9 22,1 21,1 17,3 

Índice de 
envellecemento 

156,3 127,2 110,7 80,3 

Índice de 
sobreenvellece-

mento 

18,1 16,5 15,2 13,8 

Fonte: IGE 

Así pois, todos estes datos, fan que Ponteareas conte cuns indicadores demográficos moderadamente 
vigorosos e positivos, nun contexto xeralizado de envellecemento  e significativo decrecemento 
poboacional. 

  Municipios de máis de  20.000 habts 
(Prov. Pontevedra) 

Idades medias (ano 2018) 

 Cangas 44,6 
  Estrada, A 48,3 

 Lalín 48,1 
 Marín 44,4 

Ponteareas 42 
Pontevedra 43,7 
Redondela 45,4 

Vigo 45,1 
Vilagarcía de Arousa 44,1 

 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

Incluso dentro do grupo de municipios de máis de 20.000 habitantes da súa mesma provincia, Ponteareas 
conta coa media de idade máis baixa de todos. 

2.3.4. MOVEMENTOS MIGRATORIOS E RESIDENCIAIS 

En relación ao lugar de nacemento dos residentes en Ponteareas, pódese observar como a medida que 
nos adentrabamos no novo século, o segmento de poboación xenuinamente autóctona vaise reducindo 
considerablemente. Dito decrecemento, é máis acusado en Ponteareas, que na súa comarca, o que non 
ven a significar máis que un proceso de “desnaturalización” propio das sociedades terciarizadas. 

O CONDADO 1991 2001 2011 2018 

Mesmo termo municipal 81,30% 72,10% 62,50% 58,20% 
Outro municipio da mesma provincia 11,40% 17,10% 22,50% 25,60% 

Outra provincia de Galicia 1,90% 2,40% 2,80% 3,10% 
Outra comunidade autónoma 1,90% 2,90% 3,80% 4,50% 

Estranxeiro 3,60% 5,50% 8,40% 8,70% 

PONTEAREAS 1991 2001 2011 2018 

Mesmo termo municipal 79,00% 66,10% 55,70% 54,70% 
Outro municipio da mesma provincia 13,00% 20,90% 26,50% 27,90% 

Outra provincia de Galicia 2,40% 3,00% 3,60% 3,70% 
Outra comunidade autónoma 2,10% 3,40% 4,50% 4,80% 

Estranxeiro 3,50% 6,70% 9,70% 9,00% 
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Fonte: IGE /Elaboración propia 

Se colocamos o zoom no conxunto da poboación estranxeira pontareana, a súa porcentaxe medra nos 
albores do novo século, triplicando porcentualmente o seu peso en relación a súa comarca. 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

Si debullamos estas cifras de forma máis concreta por nacionalidades,  percíbese  o estreitísimo vínculo 
con Portugal -anteriormente aludido- e coa Lusofonía por extensión. 

Nacionalidades destacadas en Ponteareas (2018) Nº de residentes 

PORTUGAL 233 

BRASIL 118 

COLOMBIA 46 
Fonte: IGE /Elaboración propia 

Por último, no que á emigración se refire, a poboación municipal que emigra ven representando en torno 
ao 50% do total comarcal no 2018, cando dez anos antes era case o 55%. 

 
EMIGRACIÓN 

TOTAL  
COMARCAL 

Emigración 
interna (dentro 

da C.Aut.) 

Emigración 
externa (Fóra 

C.Aut) 

EMIGRACIÓN 
TOTAL 

MUNICIPAL 

Emigración 
interna (dentro 

da C.Aut.) 

Emigración 
externa (Fóra 

C.Aut) 
2008 1415 986 429 770 527 243 
2018 1478 1086 392 756 501 255 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

2.3.5. O CASCO VELLO 

Dende fai tempo, esta parte da vila ven amosando un continuo deterioro habitacional, palpable no 
progresivo aumento de edificacións e vivendas en estado de abandono, o avellentamento e a perda de 
residentes. Un fenómeno semellante ao de moitos cascos vellos doutras vilas e cidades galegas, e que  ao 
mesmo tempo ven provocando a reacción das distintas administracións para a súa recuperación e 
revitalización. 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

No caso concreto do ámbito de referencia do Casco Vello (correspondente coa sección censal 1 do distrito 
de Ponteareas), cúmprense ambas premisas demográficas: por un lado, perde poboación, e por outro, o 
peso dos veciños  de máis idade que continúan residindo nesta área, é cada vez maior. 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

 

2.3.6. O NIVEL EDUCATIVO 

Segundo o último de Censo de Poboación do ano 2011, poderiamos dicir que 7 de cada 10 ocupados de 
16 ou máis anos, contan cun nivel de formación de segundo grao, seguidos de aqueles que contan con 

 Pob. Estranx.Condado Homes Mulleres  Pob. Estranx.  Ponteareas Homes Mulleres
Total Europa 866 527 339 381 226 155
Total África 189 114 75 95 58 37

Total América 493 161 332 312 102 210
Total Asia 37 17 20 28 13 15

Total 1585 819 766 816 399 417

ANO Menores de 30 Entre 30 e 60 Maiores de 60 Tot. ámbito Casco Vello
2008 798 1011 415 2224
2018 640 982 508 2130
Dif % -19,80% -2,90% 22,40% -4,20%

ANO Tot. ámbito Casco Vello Tot. Casco Urbano Tot. Concello
2008 2224 11861 22750
2018 2130 12238 22854
Dif % -4,20% 3,10% 0,40%



2. ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN FÍSICA, SOCIAL E AMBIENTAL 

| Memoria- Programa | ARI Casco Vello de Ponteareas| Febreiro 2021 |                                                    

|Colectivo NOZ S.C.P.| Técnico-Redactor: Federico García Gil |                                                    

 27 

estudos superiores e de primeiro grao a maior distancia. Neste senso, as diferencias entre os datos 
municipais e comarcais non son significativas, chegando a ser practicamente idénticas no caso das persoas 
sen estudos. 

 Total Sen estudos 
Primeiro 

grao 
Segundo 

grao 
Terceiro 

grao 
O Condado 13820 1,9 11,9 69,9 16,2 
Ponteareas 7940 2,0 9,8 71,0 17,2 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

FEBLEZAS AMEAZAS 

*Avellentamento dos núcleos rurais  
 
*Lixiera pero ininterrumpida pérda de residentes 
nos últimos anos. 

*Conseguir retér á poboación chegada da súa 
comarca área metropolitana de Vigo nos últimos 
10/15 anos  
*Desequilibrio territorial entre as parroquias rurais  
máis periféricas e as da zona centro. 
*Aínda que en menor grao, Ponteareas tamén  
está atinxida pola xeralizada  tendencia de 
avellentamento do resto do País.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Alta porcentaxe de poboación moza e 
adolescente 
 
*Cohesión social entre a poboación emigrante e a 
autóctona 

 

 *Forte vínculo e presencia da comunidade 
lusófona. 
* Escenario presente e futuro favorable para todo 
tipo de empresas e modelos de negocio dirixidos 
á xente nova e infantil. 

 

2.3.7. ANÁLISE ECONÓMICO 

A situación económica das persoas e/ou fogares de Ponteareas está perfectamente descrita no documento 
Estratexia de desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI) Ponteareas, Hábitat Saudable.  

“Para a avaliación da situación das persoas e/ou fogares de Ponteareas analízanse diferentes variables 
como a Renda Dispoñible Bruta (RDB) e o Produto Interior Bruto (PIB), ambos por habitante. Estas 
variables non están dispoñibles para os derradeiros anos, a RBD non está despois de 2009 e de PIB o 
derradeiro dato é para 2012. 

A Renda Dispoñible Bruta por habitante ten unha pendente crecente que se suaviza a partires do 2007, e 
que o fai con maior intensidade para o municipio que para a comarca, provincia e Galicia. Ponteareas 
alcanza os 11.749€ por habitante no 2009, situando ao municipio como o segundo con menor cuantía dos 
de máis de 20.000 habitantes, só por detrás de Ribeira (11.552€ por habitante). A comarca ten un RDB 
máis baixa que Ponteareas (11.261€ por habitante) pero se sitúa terceira xa que as comarcas de Baixo 
Miño e Paradanta non alcanzan os 11.000€ por habitante no 2009. 
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Renda Dispoñible Bruta (€/habitante)_Fonte: IGE /Elaboración informe EDUSI 

En canto ao PIB obsérvase que houbo un descenso entre o 2010 e o 2012. Este foi duns 707€ por habitante 
para o municipio, o que fai que sexa o municipio co PIB máis baixo de toda Galicia (cando en 2010 era o 
segundo por detrás de Cangas). A comarca pola súa parte sería a quinta con menor PIB por detrás de 
Baixa Limia, Paradanta, Terra de Celanova e Muros. En ambos casos están moi lonxe da renda provincial 
(máis de 18.000€) e da galega (preto de 20.000€). 

Producto Interior Bruto (PIB) (€/habitante)_Fonte: IGE /Elaboración informe EDUSI 

En canto á desigualdade de renda e pobreza, existe un estudo dos anos 2007 a 20103, que aínda que non 
chega a nivel municipal, si pode dar unha idea de como se atopa esta zona ao respecto. Este artigo analiza 
grandes áreas que son agrupacións de comarcas, neste caso a área Pontevedra Sur engloba as comarcas 
de O Condado, Paradanta e Baixo Miño. 

As principais conclusións son que a desigualdade económica (desigualdade nos ingresos) que en 2007 
situaba a zona como unha das de maior desigualdade reduciuse en 2010, o que a sitúa en valores medios 
con respecto as demais áreas. En canto a pobreza (medida polos índices FGTα, sendo α o coeficiente  de 
aversión á pobreza e tendo en conta que a maior parámetro maior aversión) conclúese que aínda que a 
porcentaxe de pobres (número de persoas por debaixo dun limiar de pobreza previamente definido) 
diminuíu de 2007 a 2010, aínda segue sendo das de maior porcentaxe de pobreza (só por detrás de O 
Morrazo). Cando se incrementa a aversión (valorando ademais do número de pobres, a súa distancia á liña 
de pobreza e a desigualdade entre os pobres) as conclusións non varían, esta área é a máis castigada pola 
pobreza por detrás de O Morrazo. 

A evolución das dificultades das familias queda patente unha vez máis cando se analizan os datos dos 
beneficiarios da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA). O 60% dos beneficiarios da RISGA da 
comarca de O Condado (279 persoas) residen en Ponteareas (171 persoas), así mesmo, o número de 
____________________ 

3 Corbelle, F. e Troitiño, A. (2013). Desigualdade e pobreza en Galicia nos anos 2007 e 2010. Como se distribúen os efectos da 
crise?. Revista Galega de Economía, 22(Extra). 
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persoas que veñen recibindo este tipo de axuda económica, practicamente cuadriplicouse nos derradeiros 
10 anos, pasando de 45 a 171 persoas, con maior incidencia a partir do ano 2008. Débese ter en conta 
que tal incremento das solicitudes retrasa a tramitación e a concesión da axuda, polo que unha 
familia/persoa pode estar un período de tempo sen ningún tipo de ingreso oficial e, ademais, as cuantías 
destas axudas non son moi elevadas polo que é moi posible que non sexan suficientes para afrontar os 
gastos dun fogar (a cuantía mínima da RISGA é duns 400€ de mínimo e un máximo de 719€ dependendo 
do número residentes e de se estes son menores ou non4). Dos municipios con máis de 20.000 habitantes, 
Ponteareas é o terceiro en canto ao incremento de beneficiarios da RISGA, só por detrás de Ourense e 
Cangas que multiplicaron o seu número por 5 e 4,5 respectivamente. 

Beneficiarios de la RISGA (2001=100)_Fonte: IGE /Elaboración informe EDUSI 

A taxa de cobertura por desemprego pode servir como índice para valorar como empeorou a situación 
dos desempregados nos derradeiros anos. Esta taxa ten que ter en conta aos beneficiarios de todas as 
prestacións (contributivas e non contributivas) destinadas aos desempregados (RISGA incluída). Como 
non existen datos sobre os beneficiarios destas prestacións por municipio, calcúlase a taxa para a 
provincia de Pontevedra e aplícase directamente ao paro rexistrado (sen incluír aos parados rexistrados 
que non tiveron un emprego anterior), obtendo así unha estimación dos parados do municipio que 
perciben algún tipo de prestación. A TCD para Pontevedra é dun 52% en outubro de 2015 (descendendo 
do 74% en xaneiro de 2011), o que quere dicir que case a metade dos desempregados rexistrados non 
ten ningún ingreso. Hai que recordar que o número de parados rexistrados infraestima o paro real, co que 
a situación aínda se prevé máis grave. 

 

Fonte: IGE /Elaboración informe EDUSI 

Neste gráfico pódese ver a estimación de persoas en paro que son beneficiarias dalgún tipo de prestación 
de desemprego para a comarca de O Condado e Ponteareas. Estímase que dos 2.570 parados do 
municipio, só 1.238 percibían algunha renda por desemprego en Outubro de 2015, cunha tendencia da 
TCD á baixa.” 

 

____________________ 

4 Datos no momento da publicación do informe EDUSI, hoxe en día o mínimo é 403,38€ e o máximo 726,08€. 
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Se nos achegamos ao aspecto socioeconómico de Ponteareas, e detémonos nun primeiro momento nas 
cifras relativas ao número de afiliados á Seguridade Social por sector de actividade, destaca o peso -cada 
vez maior- do sector  servizos, ao mesmo tempo que non se albiscan cambios na recuperación no eido da 
construción, mentres continúa o devalo das afiliacións ao sector primario. 

 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

En relación ao paro, e as cifras absolutas rexistradas nos últimos dez anos, continúa tendo un perfil 
feminino, ao mesmo tempo que comprobamos, que en coherencia cos anteriores datos, o número de 
desempregados por sectores é proporcional ao número de persoas afiliadas a cada un deles, o que implica 
que o meirande grupo de persoas sen emprego atópase rexistrada no eido terciario (hostalaría, 
comercio...), e máis reducido no primario. 

 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

Dende o punto de vista do nivel de renda, nomeadamente no que ao volume de persoas con menores 
ingresos, ou dependentes de axudas como a RISGA, vemos que concretamente  o número de 
demandantes deste tipo de subsidios aumentou considerablemente no período 2008-2018, rexistrándose 
tamén iso si, un lixeiro descenso -ou contención- nos últimos anos. Este tipo de fenómeno, volve ter un 
perfil feminizado, xa que por cada home que recibe a RISGA, atopamos tres mulleres. 

 

Fonte: IGE /Elaboración propia 

2.4. DIAGNOSE 

2.4.1. PROBLEMAS RELEVANTES DO ÁMBITO 

No Casco Vello dáse unha situación de dobre vulnerabilidade, coincidente coa de outros  centros históricos 
doutras vilas e cidades: a un elevado número de inmobles desocupados e/ou en estado de ruína, únese a 
presencia de certos núcleos/bolsas de pobreza  ben identificadas en zonas concretas destes espazos. 

Así pois, a unha ocupación continua -as veces “irregular”-  de determinados inmobles (a veces por distintos 
individuos ou familias, pero habitualmente ocupados), únese outro tipo de habitabilidade máis ou menos 
intermitente noutras vivendas ou inmobles do Casco Vello, caracterizada pola alta mobilidade que identifica 
a  colectivos con escasos recursos ou perigo de exclusión. De feito, tras a análise da base de datos 
facilitada no seu momento, por unha das organizacións locais orientadas á educación e inclusión social, 
detectouse   entre os seus máis de 200  usuarios, a varias familias residentes na parte vella da vila. 
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Ao mesmo tempo, nunha das entrevistas en profundidade realizadas durante a redacción da EDUSI, a un 
dos dinamizadores de dita organización, remarcaba que a naquel intre, había outros usuarios que estaban 
residindo noutras partes de Ponteareas, pero que nalgún momento estiveron situados no Casco Histórico, 
pero o feito de que esta zona estea sometida a unha especial degradación edificatoria, implica que que 
cada vez sexa máis difícil atopar alí vivendas que reúnan unhas condiciones mínimas de confort e 
seguridade. 

Nesta liña, e dentro das entrevistas e obradoiros realizados para a redacción do documento anteriormente 
citado, xa se recollían tamén certas inquedanzas de veciños e organizacións sociais (Plataforma Afectados 
pola Hipoteca, ONGD´S, activistas culturais...) que remarcaban  a necesidade de intervir  nesta ámbito 
dende un punto de vista integral. 

Ao mesmo tempo, o sentir maioritario das persoas que contestaron a enquisa online no proceso de recollida 
de datos para a propia EDUSI, ía na liña de recuperar -ou evitar- a degradación urbana da zona, de feito, 
máis do 75%  manifestaba  que tanto os edificios históricos, ou de interese arquitectónico, merecían moita 
ou bastante protección. Faise necesaria traballar contra o deterioro do parque edificatorio. 

Hai un evidente problema de integración entre as edificacións tradicionais e os edificios plurifamiliares dos 
anos 70 en adiante. Especialmente grave e a falta de homoxeneidade en canto a escala, que ten como 
consecuencia a exaxerada presencia de medianeiras por todo o ámbito.  

En canto ao espazo público, na enquisa anteriormente para a EDUSI anteriormente citada, máis do 80% 
das persoas que respostaron, indican a súa crítica e insatisfacción coa calidade do espazo público e 
mobiliario da vila, rexistrándose unicamente un 15,7% e 2,2% de respostas nas que se dicía estar bastante 
ou moi satisfeitos respectivamente. A porcentaxe é significativa do estado do espazo urbano no ámbito do 
Casco Vello, pois é este o principal ámbito con rúas e prazas para relación veciñal na vila. Ademais do 
estado no que se atopa o espazo público, no Casco Vello hai demasiado protagonismo dos vehículos. O 
Concello está xa traballando na peonalización do Casco Vello, pero aínda ese proceso non está rematado. 

Actualmente obsérvase como cada vez hai un número menor de establecementos e actividades comerciais. 
Durante o traballo de campo puidemos concluír que no ámbito hai 207 locais comerciais, dos cales, 
ocupados están 132, o que fai un 36,23% de locais sen ningún tipo de actividade. Estes feitos vense 
reflectidos tamén no espazo urbano, manifestándose en vivendas baleiras, pouco habitables, cada vez 
máis descoidadas e rúas cada vez menos transitadas e prazas cada vez con menos vida ao longo do día. 
Incluso no ámbito atopamos dous edificios de uso comercial, un deles baleiro completamente, e outro en 
uso soamente na planta baixa. Esta é unha situación moi reveladora do que acontece no Casco Vello de 
Ponteareas.  

A combinación entre a situación económica de moitas familias do Casco Vello e o estado das edificacións 
en canto ao tipo de instalacións de calefacción, a cantidade de illamento nas fachadas e a antigüidade das 
fiestras, xera situacións de excesivo consumo enerxético que supón un custo demasiado alto para os 
propietarios. En moitas ocasións non asumibles levando a parte da poboación do ámbito a situacións de 
pobreza enerxética. 

En canto a cuestión da accesibilidade, dun total de 73 edificios de vivendas plurifamiliares, 36 non teñen 
ascensor, o que supón un 49,32% dos edificios sen accesibilidade. Esta é unha situación tamén a reparar 
a través da ARI que se pretende declarar con este documento. 

Todos estes factores desembocan nunha perda de poboación no ámbito do Casco Vello. Ao seren as 
persoas de “toda a vida” as que en maior medida continúan a habitar o casco, esta perda de poboación 
vese combinada cun peso cada vez maior dos veciños de maior idade. Esta situación prolongada no tempo 
suporía un risco para a continuidade no Casco Vello de dinámicas poboacionais acordes ao resto da vila, 
podendo levar a unha desaparición de vida, de dinámicas sociais , económicas e de relación veciñal no 
Casco Vello. 

Maniféstanse problemas ambientais relacionados coas redes de infraestruturas, en particular coa rede de 
saneamento de augas pluviais e residuais. A súa configuración en rede unitaria provoca un exceso de 
traballo na depuradora da vila. En días de moita chuvia, ao non separar as augas pluviais das residuais, a 
carga de traballo excesiva supón o vertido de auga sen depurar ao Río Tea por desbordamento da propia 
depuradora. O Concello está tramitando un proxecto de ampliación da depuradora, pero a conversión da 
actual rede unitaria nunha rede separativa faise tamén necesaria. Que a depuradora traballe só coas augas 
residuais suporá menos risco de vertidos ao río, e ao traballar unicamente coa auga que debe traballar, 
funcionará de maneira máis eficiente en termos enerxéticos. 
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Finalmente, existe patrimonio no ámbito que está practicamente invisible, como por exemplo os restos da 
Capela de San Gregorio ao carón da Praza Maior, e que deben ser postos en valor, cun tratamento acorde 
ao valor patrimonial que posúen, e que en lugar de estar ocultos ou polo menos inéditos, deben participar 
do ámbito. 

2.4.2. OBXECTIVOS E FINS PÚBLICOS DA ACTUACIÓN 

A presente Memoria-Programa ten como obxectivo principal servir de instrumento para a realización dunha 
serie de actuacións para a mellora da accesibilidade, de conservación, mantemento e rehabilitación das 
rúas e dos edificios do ámbito delimitado. 

Como se indica anteriormente, no conxunto está a producirse unha degradación paulatina e intervencións 
puntuais e parciais en determinadas vivendas e rúas en función dos recursos dispoñibles, pero que requiren 
dunha intervención conxunta para acometer a recuperación do Casco Vello na súa integridade. Non é 
posible acometer tal actuación se non for a través dunha intervención ou axuda de carácter público 
mediante subvencións e asesoramento técnico e sociolóxico. 

Por todo isto, requírese unha delimitación como a proposta de Declaración de Área de Rehabilitación 
Integral para o ámbito como parte do presente documento. 

O obxectivo e fin público xeral, e que abarca todos os demais, que se pretende coa Declaración e o 
desenvolvemento desta ARI é a rehabilitación integral do Casco Vello de Ponteareas: na orde física 
(recuperación arquitectónica exterior e interior dos edificios e reurbanización do espazo público); na orde 
funcional (dotándoos de actividade económica) e na orde social (potenciando o sentimento de pertenza ao 
lugar, de veciñanza, evitando afastar aos veciños do ámbito por razóns económicas). 

No informe da enquisa realizada para a EDUSI, unha das preguntas xiraba en torno á Ponteareas do futuro, 
e cales eran as propostas / elementos de futuro que mellor axudarían a potenciar e desenvolver a actividade 
económica e a calidade da vila e as parroquias. Os elementos que tiveron unha puntuación media/alta e 
que deben ser tidos en conta desta rehabilitación integral son os seguintes: 

 Remarcar o rol de Ponteareas como cabeza comarcal e nodo de desenvolvemento do Condado – 
Paradanta. 

Revalorizar a vila, a nivel urbano e comarcal, atendendo a súa situación de capital do Condado e o seu 
poder de atracción. Por isto se potenciará o seu patrimonio cultural, histórico-artístico, arquitectónico, 
arqueolóxico e comercial. 

 Implementar políticas inclusivas para persoas con diversidade funcional ou necesidades especiais e 
desenvolver políticas sociais de apoio a persoas en risco de exclusión social. 

O Concello está en trámites de mercar un edificio no Casco Vello, durante este proceso houbo unha 
enquisa cidadá para falar de posibles usos dese edificio. Unha das cuestión con máis relevancia foi a 
formulada por distintas organizacións que traballan con colectivos en risco de exclusión social, como 
poden ser mulleres paradas de longa duración, ou incluso organizacións como AFAGA (Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia) ou AVELAIÑA SAÚDE MENTAL. 
Estas organizacións formulaban a necesidade de traballar nun espazo máis céntrico e accesible. A 
rehabilitación e renovación do ámbito é unha oportunidade para unha reordenación e unha reubicación 
deste tipo de colectivos no Casco Vello, e así facelos partícipes das dinámicas que dita rehabilitación 
poda xerar no ámbito. 

 Potenciar o fomento da pequena empresa e o comercio tradicional. 

A renovación do ámbito, tanto a nivel de parque edificatoria como a nivel de urbanización, debe implicar 
a volta da actividade económica, tanto a nivel de recuperación do comercio tradicional como de 
pequenas empresas que queiran emprazarse nese polo de desenvolvemento da comarca no que o 
Casco Vello se debe converter a ollos dos propios veciños de Ponteareas. 

 Apoiar proxectos de desenvolvemento alternativo e desenvolver unha economía orientada ás novas 
profesións, innovacións e tecnoloxías. 

O Concello traballa para poder situar no Casco Vello un viveiro de empresas. Esta operación xunto a 
rehabilitación e a renovación do ARI debe poder atraer o talento local, e potenciar que na vila se podan 
levar a cabo eses proxectos alternativos e/ou tecnolóxicos que moitas veces a poboación formula pero 
non ten onde desenvolvelos. Nesta liña tamén se deberá buscar instaurar usos formativos no ámbito. 
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 Fomentar a peonalización e humanización das rúas e prazas. 

Nesta liña a idea e deixar o ámbito como un espazo de relación cidadá, de ritmos baixos, onde a xente 
poda pasear, relacionarse, participar das distintas actividades tanto sociais, culturais como económicas 
que se instalen no Casco Vello, de tal maneira que as rúas e prazas non sexan un espazo só de paso, 
senón de estar. Especialmente importante será traballar na eliminación das barreiras arquitectónicas no 
espazo público, o que debe ir acompañado por un traballo de concienciación da poboación nesta 
cuestión concreta. 

Isto tamén suporá mellorar a oferta de aparcamento no entorno do ámbito, os seus acceso e os servizos 
de transporte, buscando optimizar a integración funcional do Casco Vello no conxunto do concello. 

 Potenciar un Concello Saudable. 

Sen dúbida o gran obxectivo da EDUSI de Ponteareas. A Declaración desta ARI debe levar a edificios 
con menos consumos, a instalacións urbanas con redes separativas, luminarias de baixo consumo, ... 
e rúas e prazas onde a redución substancial da presenza do automóbil significará aire máis limpo e 
menos contaminación por ruído para os veciños. 

A reurbanización do ámbito significará tamén a colocación de novos pavimentos e mobiliario urbano. 

 Fomentar a difusión e a preservación do patrimonio material e inmaterial. 

Esta renovación do ámbito tamén é unha oportunidade para por en valor o patrimonio da vila, tanto no 
referido o patrimonio material ou tanxible (edificios, monumentos,...) como ao referido ao patrimonio 
inmaterial ou intanxible (tradicións, cultura local,...). No informe previamente citado para dotar de uso a 
un edificio no que o Concello traballa na súa compra no ámbito, quedou reflectida unha demanda cidadá 
dirixida a intervir no Casco desde o punto de vista integral: edificatorio e social. Ademais, 7 de cada 10 
persoas valoraban a necesidade de recuperar e preservar os edificios de interese histórico de 
Ponteareas. 

Todos estes obxectivos deben ir acompañados da difusión para o incremento, a xestión e o fomento de 
iniciativas e axudas públicas de rehabilitación. Estas irán dirixidas a mellorar a habitabilidade das vivendas, 
protexendo así o equilibrio de usos e mantendo o carácter residencial do Casco Vello. 

Como última consideración, nos procesos participativos citados con anterioridade, foron varias as voces 
que incidían en exhortar ao goberno municipal nunha política activa de rehabilitación, e incluso facer que 
isto se puidera materializar en vivenda social.  
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3.  PROGRAMA DE ACCIÓNS INTEGRADAS 

3.1. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 

As propostas establécense en diferentes ámbitos, atendendo ao tipo da actuación, en edificación de 
vivendas ou no medio urbano. 

De conformidade co artigo 51 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, son actuacións subvencionables 
as seguintes: 

3.1.1. ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DA EDIFICACIÓN  

1. As previstas no artigo 36 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da 
mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas. 

1. Considéranse tamén subvencionables as actuacións para a mellora enerxética e a sustentabilidade 
das vivendas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila, segundo o establecido no artigo 36 do real 
decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética 
e sustentabilidade en vivendas, as seguintes: 

a. A mellora da envolvente térmica da vivenda para reducir a súa demanda enerxética de 
calefacción ou refrixeración, mediante actuacións de mellora do seu illamento térmico, a 
substitución de carpinterías e acristalamento dos ocos, ou outras, incluíndo a instalación de 
dispositivos bioclimáticos e de sombreamento. 

b. A instalación de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e 
ventilación para o acondicionamento térmico, ou o incremento da eficiencia enerxética dos 
existentes, mediante actuacións como: a substitución de equipos de produción de calor o frío, a 
instalación de sistemas de control, regulación e xestión enerxética; o illamento térmico das 
instalacións de distribución e transporte ou a substitución dos equipos de movemento dos 
fluídos caloportadores; a instalación de dispositivos de recuperación de enerxías residuais; a 
implantación de sistemas de arrefriamento gratuíto por aire exterior e de recuperación de calor 
do aire de renovación e a conexión de vivendas a redes de calor e frío existente, entre outros. 

c. A instalación de equipos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables como 
a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía 
convencional térmica ou eléctrica da vivenda. Incluirán a instalación de calquera tecnoloxía, 
sistema ou equipo de enerxía renovable, como paneis solares térmicos e solucións integrais de 
aerotermia para climatización e auga quente sanitaria, a fin de contribuír á produción de auga 
quente sanitaria demandada pola vivenda, ou a produción de auga quente para as instalacións 
de climatización. 

d. As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código 
Técnico da Edificación DB-HR, protección contra o ruído. 

e. As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código 
Técnico da Edificación DB-HS de salubridade ou, no seu defecto, as que afecten a elementos 
cuxo tratamento permita reducir de forma efectiva no interior da edificación a media anual de 
concentración de radon a niveis inferiores a 300 Bq/m3, ou nas que sen alcanzar dito nivel, 
redúzase a concentración inicial en alomenos un 50%. Nas vivendas, segundo a clasificación 
climática do Código Técnico da Edificación, o conxunto de actuacións das letras a), b) e c) 
anteriores deben conseguir unha redución da demanda enerxética anual global, de maneira 
conxunta ou complementaria, de calefacción e refrixeración da vivenda referida á certificación 
enerxética, sobre a situación previa a ditas actuacións, de ao menos na zona climática C un 
25% ou ben alternativamente unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable, 
referida á certificación enerxética, dun 30% como mínimo. 

2. Tamén serán subvencionables as actuacións nos edificios de vivendas de tipoloxía residencial 
colectiva, incluídas as que se realicen no interior das súas vivendas, que se dirixan á mellora da 
súa eficiencia enerxética e sustentabilidade, segundo o establecido no artigo 36 do real decreto 
106/2018, do 9 de marzo, para o programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e 
sustentabilidade en vivendas. En concreto as seguintes: 

a. A mellora da envolvente térmica da vivenda para reducir a súa demanda enerxética de 
calefacción ou refrixeración mediante actuacións en fachada, cuberta, plantas baixas non 
protexidas ou calquera parámetro de dita envolvente, de mellora do seu illamento térmico, a 
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substitución de carpinterías e acristalamento dos ocos, o peche ou acristalamento das terrazas 
xa teitadas, ou outras, incluíndo a instalación de dispositivos bioclimáticos e de sombreamento. 

b. A instalación de novos sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente 
sanitaria e ventilación para o acondicionamento térmico, ou o incremento da eficiencia 
enerxética dos xa existentes, mediante actuacións como: a substitución de equipos de 
produción de calor ou frío, a instalación de sistemas de control, regulación e xestión enerxética, 
contadores e repartidores de costes enerxéticos para as instalacións centralizadas de 
calefacción; o illamento térmico das redes de distribución e transporte ou a substitución dos 
equipos de movemento de fluídos caloportadores; a instalación de dispositivos de recuperación 
de enerxías residuais; a implantación de sistemas de arrefriamento gratuíto por aire exterior e 
de recuperación de calor do aire de renovación e a conexión de edificios a redes de calor e frío 
existente, entre outros. 

c. A instalación de equipos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables como 
a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo da enerxía 
convencional térmica ou eléctrica do edificio. Incluirá a instalación de calquera tecnoloxía, 
sistema ou equipo de enerxía renovable, como paneis solares térmicos e solucións integrais de 
aerotermia para climatización e auga quente sanitaria demandada polas vivendas, ou a 
produción de auga quente para as instalacións de climatización. 

d. A mellora da eficiencia enerxética das instalacións comúns de ascensores e iluminación, do 
edificio ou da parcela, mediante actuacións como a substitución de lámpadas e luminarias por 
outras de maior rendemento enerxético, xeralizado por exemplo a iluminación LED, instalacións 
de sistemas de control de acendido e regulación de nivel de iluminación e aproveitamento da 
luz natural. 

e. A mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o 
aforro de auga, así como a implantación de redes de saneamento separativas no edificio e 
doutros sistemas que favorezan a reutilización das augas grises e pluviais no propio edificio ou 
na parcela ou que reduzan o volume de vertido ó sistema público de sumidoiros. 

f. A mellora ou acondicionamento de instalacións para a axeitada recollida e separación dos 
residuos domésticos no interior dos domicilios e nos espazos comúns das edificacións. 

g. As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código 
Técnico da Edificación DB-HR, protección contra o ruído. 

h. O acondicionamento dos espazos privativos da parcela para mellorar a permeabilidade do chan, 
adaptar a xardinería a especies de baixo consumo hídrico, optimizar os sistemas de rego e 
outras actuacións bioclimáticas. 

i. As que melloren os parámetros do Documento Básico do Código Técnico da Edificación DB-
HS, de salubridade, ou no seu defecto, as que afecten a elementos cuxo tratamento permita 
reducir de forma efectiva no interior da edificación a media anual de concentración de radon a 
niveis inferiores a 300 Bq/m3, ou nas que sen alcanzar dito nivel, redúzase a concentración 
inicial en cando menos un 50%. 

j. As que fomenten a mobilidade sostible nos servizos e instalacións comúns dos edificios ou 
urbanizacións tales como a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos nos 
aparcamentos ou adecuación de zonas e instalacións de aparcamentos de bicicletas. 

k. As instalacións de fachadas ou cubertas vexetais. 

l. A instalación de sistemas de domótica e/ou sensórica. 

m. Nos edificios, segundo a clasificación climática do Código Técnico da Edificación, o conxunto 
de actuacións das letras a), b), c) e d) anteriores deben conseguir unha redución da demanda 
enerxética anual global de calefacción e refrixeración do edificio referida á certificación 
enerxética, sobre a situación previa a ditas actuación, de polo menos na zona climática C un 
25% ou ben alternativamente unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable, 
referida á certificación enerxética, dun 30% como mínimo. 
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2. As previstas no artigo 43 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da 
conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas. 

1. consideraranse subvencionables as actuacións de conservación que se acometan para corrixir as 
deficiencias establecidas no artigo 43 do real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o programa 
de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en 
vivendas. Concretamente as seguintes: 

a. As relativas ó estado de conservación da cimentación, estrutura e instalacións.  

b. As relativas ó estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluíndo 
procesos de desamiantado. 

c. As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de 
tipoloxía residencial colectiva, ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, 
seguridade e hixiene legalmente esixidas. 

2. Son tamén subvencionables as actuacións para mellorar a seguridade de utilización e da 
accesibilidade, segundo o artigo 43 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o programa de 
fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas. 
En particular: 

a. A instalación de ascensores, salva escaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade, 
incluíndo os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, 
así como a súa adaptación, unha vez instalados, á normativa sectorial correspondente. 

b. A instalación ou dotación de produtos de apoio tales como grúas ou artefactos análogos que 
permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do 
edificio no seu caso, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares. 

c. A instalación de elementos de información ou de aviso tales como sinais luminosas ou sonoras 
que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas. 

d. A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o 
exterior, tales como videoporteiros ou análogos. 

e. A instalación demótica e de outros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de 
persoas maiores ou con discapacidade. 

f. Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal dos espazos do interior das 
vivendas unifamiliares, agrupadas en fila ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva 
obxecto deste programa, así como nas vías de evacuación dos mesmos. Inclúense obras 
dirixidas á ampliación de espazos de circulación dentro da vivenda que cumpran cas condicións 
do Código Técnico da Edificación no referido a vivenda accesible, así como para mellorar as 
condicións de accesibilidade en baños e cociñas. 

g. Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento 
Básico do Código Técnico da Edificación DB-SUA, seguridade de utilización e accesibilidade. 

3. A execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos 
edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, 
co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente. 

4. As obras de demolición de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios de vivendas e 
vivendas de nova construción. Os novos edificios e vivendas deberán ter unha cualificación enerxética 
mínima B e cumprir, en todo caso, coas esixencias do Código Técnico da Edificación. 

5. As obras de construción de edificios e de vivendas, nos supostos de infravivenda e de chabolismo. 
Nestes casos, a edificación farase en función das unidades de convivencia residentes e das súas 
características e non en substitución doutros ou doutras demolidas, co fin de posibilitar a inclusión social, 
a través do desfrute dunha vivenda digna nun contexto integrador. 

3.1.2. ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN E REURBANIZACIÓN 

1. A execución das seguintes obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano:  
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a. Obras de urbanización e reurbanización material dos espazos públicos, tales como consolidación, 
pavimentación, infraestruturas, instalacións, servizos de abastecemento de auga, saneamento, 
subministración enerxética, iluminación, iluminación, recollida, separación e xestión de residuos, 
telecomunicacións e utilización do subsolo. 

b. Obras de mellora da accesibilidade dos espazos públicos. 

c. Obras de mellora da eficiencia ambiental nas seguintes materias: 

- En materia de auga, as de redución do uso de auga potable e de rega, as de xestión sustentable 
das escorrentías urbanas, as augas pluviais e residuais, e as de xestión de depuración e o seu 
retorno adecuado ao medio. 

- En materia de enerxía, as de mellora da eficiencia enerxética en edificación e en servizos 
urbanos, as de implantación de enerxías renovables e sistemas de climatización centralizada 
ou de distrito, considerados eficientes segundo a Directiva 2012/27/UE, as de fomento da 
mobilidade sustentable e, en xeral, todas aqueloutras destinadas a reducir a demanda 
enerxética, as emisións de gases contaminantes e a aumentar o uso de enerxías renovables. 

- En materia de xestión de residuos e uso de materiais, as de mellora da reciclaxe dos materiais, 
conforme os plans nacionais ou autonómicos de recollida de residuos, as de uso, tanto de 
materiais reciclados ou renovables en edificacións e en urbanizacións como de materiais locais, 
ligados a estratexias de promoción dunha xestión sustentable do territorio. 

- En materia de protección e mellora da biodiversidade, as infraestruturas verdes urbanas, como 
as propostas de conectividade de espazos verdes, de promoción de cubertas verdes ou de 
implantación de especies adecuadas ao medio. 

3.1.3. OUTRAS ACTUACIÓNS  

Así mesmo, serán subvencionables: 

1. Os custos dos programas de realoxamento temporal dos ocupantes de inmobles que deban ser 
desaloxados da súa vivenda habitual ou, no seu caso, de que ocupasen unha infravivenda ou unha 
chabola, a consecuencia da correspondente actuación. Inclúense tamén as actuacións de 
acompañamento social integral e individualizado das unidades de convivencia para favorecer a 
adecuada inclusión de cada un dos seus compoñentes no seu novo entorno. 

2. Os gastos de equipamento e das oficinas, de xestión e de acompañamento social de actuacións 
subvencionables. 

3.2. IDONEIDADE TÉCNICA 

Como xa se especificou no punto anterior, as actuacións seleccionadas deberán cumprir co estipulado no 
artigo 51 do Real Decreto 106/2018 do 9 de marzo no que incumbe ás actuacións seleccionables. 

As actuacións en edificios de vivendas corresponderanse coas contempladas no artigo 36 do Real Decreto 
106/2018 do 9 de marzo, para o Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e 
sustentabilidade en vivendas, no artigo 43 do Real Decreto 106/2018 do 9 de marzo, para o Programa de 
fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas e no 
artigo 51 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da rexeneración e 
renovación urbana e rural. 

As obras de urbanización e reurbanización propostas correspóndense coas contempladas no artigo 51 do 
Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana 
e rural. 

Así mesmo, todas as actuacións deberán cumprir o establecido na disposición décimo quinta da Resolución 
do 3 de Agosto de 2018 en relación aos requisitos técnicos e procedimentais das actuacións. 

3.3. FORMAS DE EXECUCIÓN E XESTIÓN 

Respecto da xestión administrativa das subvencións na disposición cuarta. Oficinas municipais de 
Rehabilitación, no punto II relativo á participación dos concellos no Programa de fomento da rexeneración 
e renovación urbana e rural, da Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento 
para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal 
de vivenda 2018-2021 , establece o compromiso do Concello para crear e manter unha oficina municipal 
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de rehabilitación con medios suficientes para a xestión e o impulso de actuacións de rehabilitación no 
ámbito. 

Unha vez asinados os acordos de financiamento na Comisión Bilateral de Seguimento do Plan con 
participación dos concellos, segundo procedemento administrativo regrado, o Concello de Ponteareas 
como entidade xestora realizará unha convocatoria pública, e abrirá un prazo de solicitude de subvencións, 
no ámbito considerado para a área de rehabilitación. 

3.4. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS 

3.4.1. FASES DE ACTUACIÓNS PREVISTAS 

Dado que non temos que limitar prazos temporais para a materialización das actuacións que estimamos 
necesarias, non se van establecer fases, aínda que sí se poden establecer prioridades aos efectos de 
ordenar as actuacións. 

3.4.2. PRIORIZACIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS 

A rehabilitación integral desta área prevé áreas por orde de prioridade de rehabilitación. Esta priorización 
ven marcada polo impacto que a rehabilitación de cada zona pode ter sobre as dinámicas da vila. En todo 
caso, o obxectivo principal ao comezo da vixencia da ARI será dar a coñecer á poboación de Ponteareas 
as posibilidades da rehabilitación e renovación do Casco Vello, e así xerar expectativa e interese por 
participar do programa. Finalmente, e a pesares da priorización especificada neste documento, será a 
Oficina Municipal de Rehabilitación, a que irá readaptando estas estimacións en función do interese dos 
propietarios das vivendas do ámbito, a capacidade de xestión e o investimento tanto público coma privado. 

3.4.2.1. EDIFICACIÓN 

Priorizaranse as intervencións nas edificacións con fronte a Praza Maior, a Praza de Bugallal, e as rúas 
que conectan estes dous espazos: Rúa da Esperanza e Rúa de Oriente. Estes espazos actúan como 
dinamizadores do ámbito (e da vila), polo que é de especial interese a súa rehabilitación, e a partir de aí ir 
rehabilitando as áreas restantes. 

Fonte: Plano de priorización das actuacións na edificación / Elaboración propia 
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3.4.2.2. URBANIZACIÓN 

No ano 2017 o Concello de Ponteareas consegue 5 millóns de euros pola súa Estratexia Hábitat Saudable 
no marco dos Fondos EDUSI da Unión Europea. Isto permitiu que xa se veñan desenvolvendo proxectos 
de renovación urbana en todo o Concello. 

No noso ámbito, tanto pertencendo completamente ou en parte, están xa desenvolvidos, en fase de obra 
ou en fase de tramitación os seguintes proxectos: 

 Intervención na Praza de Bugallal e a súa contorna. 
 Reurbanización da baixada de San Gregorio. 
 Proxecto de reurbanización dun tramo da Rúa de San Roque. 

Debido a isto, se priorizarán aquelas actuacións que interveñan  noutras rúas e espazos libres do ámbito, 
de xeito que se complementen coas anteriormente comentadas. 

 

Fonte: Plano de actuacións de urbanización / Elaboración propia 

3.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PROPOSTAS 

3.5.1. NO ÁMBITO SOCIAL 

Para dar resposta ás condicións sociolóxicas que se analizaron e que se atopan expostas no apartado 
correspondente da presente memoria, o Concello xa leva anos traballando en medidas para revitalizar o 
Casco Vello. 

Por poñer varios exemplos, na Praza Maior se están a realizar cada ano feiras como a do Libro, poñendo 
en contacto sectores económicos e culturais do mundo do libro da Comarca coa poboación local; a feira de 
Outono, con charlas sobre micoloxía, xogos tradicionais, magostos e concertos; outras feiras tradicionais 
vinculadas as festividades locais;... 

Especialmente importante e a Festa do Corpus Christi, que en 2009 viu recoñecido o seu interese turístico 
internacional e onde os veciños da vila cobren de alfombras florais unha vintena de rúas do Casco Vello. 

O Concello traballa en organizar tamén distintos concertos ao longo do ano nas Prazas do ámbito. 
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En todo caso, xunto ao exposto, dende o Concello, e para aumentar o efecto da Declaración do ARI no 
Casco Vello e o seu impacto na poboación local, potenciará a colaboración con asociacións veciñais e de 
comerciantes na realización de actividades participativas que impulsen a identificación da poboación coa 
vila e fomenten as relacións veciñais. 

Como se comentou nos obxectivos desta Memoria – Programa, o Concello aproveitará o desenvolvemento 
desta ARI para fomentar políticas inclusivas para persoas con diversidade funcional ou necesidades 
especiais e desenvolverá políticas sociais de apoio a persoas en risco de exclusión social. Esta ARI é unha 
oportunidade para a adquisición de vivendas social rehabilitada e adaptada, e tamén para situar en locais 
agora baleiros esas organizacións xa comentadas que fan un traballo con persoas en risco de exclusión 
social, de tal forma que ao situarse no Casco Vello teñan máis visibilidade e participen das dinámicas da 
vila. 

Fomentaranse accións de fomento da rehabilitación, dende a posta en valor da edificación tradicional do 
ámbito ata charlas e actos de promoción da rehabilitación enerxética, de tal xeito que os veciños entendan 
a necesidade destas medidas na vila, e fagan seus os obxectivos que marca esta memoria programa. 
Trátase de apoderar á poboación neste eido, pois ao fin e ao cabo o que se trata é impulsar unha labor 
rehabilitadora que deberá ser compartida en esforzo entre usuarios e administración pública. Isto sumarase 
accións que desenvolvan o obxectivo de fomentar a difusión e a preservación do patrimonio material e 
inmaterial da vila. 

3.5.2. NO ÁMBITO ECONÓMICO 

Como medidas complementarias ás actuacións de rehabilitación e reurbanización, teñen especial 
incidencia no ámbito económico as seguintes medidas: 

Con carácter xeral, as actuacións individuais de rehabilitación contribúen á ocupación das súas vivendas e 
o fomento do consumo local promocionando o comercio local (pequena empresa e o comercio tradicional) 
e o emprego. 

A propia actuación de rehabilitación e rexeneración do espazo urbano, sumado a rehabilitación  das 
fachadas de locais comerciais e oficinas e á propia dinamización do ámbito na busca de asentar á 
poboación no Casco Vello, debe ter como consecuencia a incremento do número de empresas e comercios 
que se implanten no ámbito. O Concello traballará especialmente na liña de apoiar proxectos de 
desenvolvemento alternativo e así desenvolver unha economía orientada ás novas profesións, innovacións 
e tecnoloxías. 

3.5.3. NO ÁMBITO AMBIENTAL 

Como medidas complementarias ás actuacións de rehabilitación, teñen especial incidencia no ámbito 
ambiental, as seguintes medidas: 

Con carácter xeral, as actuacións individuais de rehabilitación contribúen á mellora da calidade ambiental 
cando estas se levan a cabo nas partes visibles dos seus edificios, como son as fachadas, medianeiras, 
cubertas,... 

A rehabilitación enerxética dos edificios buscando a redución de consumos, a redución da presenza do 
coche no ámbito, a reurbanización do ámbito con redes separativas, luminarias de baixo consumo,....son 
todas medidas que contribúen directamente á mellora da calidade ambiental, nesa busca dun Concello 
Saudable, que Ponteareas comezou coa EDUSI. 

 

3.6. INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Para avaliar e verificar a incidencia das actuacións programadas na mellora da vulnerabilidade da área, 
proponse o seguinte cadro de indicadores de seguimento. 

VARIABLE INDICADOR CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Patrimonio 
Nº de proxectos de recuperación e posta en 
valor de patrimonio 

Número de proxectos redactados 

Sociedade 
e economía 

Grao de envellecemento da poboación 
residente no grupo de vivendas ARI 

%poboación ≤ 59 años 

%poboación > 59 años 
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Poboación recente Nº de persoas novas censadas 

Actividade comercial 
Nº de locais comerciais sobre os que se 
actúa 

Edificacións 

Mellora do estado das edificacións Nº de edificacións sobre as que se actúa 

Mellora do estado das vivendas Nº de vivendas sobre as que se actúa 

Mellora da accesibilidade das vivendas 
Nº de vivendas con melloras de 
accesibilidade 

Servizos 

Extensión das redes separativas de 
saneamento 

ml de conducións de pluviais e residuais 
instaladas 

Implantación de sistemas de iluminación de 
alta eficiencia enerxética e axustados 
esteticamente para a caracterización do 
ámbito 

Nº de puntos de luz instalados novos en 
substitución de outros 

Mellora da pavimentación m2 de pavimento 

Novos equipamentos Nº de novos equipamentos 

 

Os indicadores sinalados no cadro analizáranse anualmente. 

Semestralmente valoraranse as solicitudes recibidas, o nº de licenzas solicitadas de obras maiores e 
menores,... 

Anualmente tamén se poden analizar o nº de actuacións subvencionadas, o nº de obras rematadas, nº de 
beneficiarios, prazo de tempo de cobro das axudas, nº de empresas construtoras e nº de traballadores 
empregados nas obras,... 

3.7. XUSTIFICACIÓN DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

Ao tratarse da primeira fase de desenvolvemento do ARI, non se teñen datos precisos sobre o grao de 
interese da cidadanía, os cales se irán actualizando en fases futuras. 

Aínda así, e como xa se leva explicado na presente memoria, no proceso de redacción da Estratexia de 
desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI) Ponteareas, Hábitat Saudable, e tamén no proceso 
de busca por parte do Concello dun edificio no entorno da Praza Maior para a súa compra e posta en uso, 
realizáronse en cada un deles un proceso participativo, onde quedou patente o interese da poboación na 
mellora da imaxe urbana do Casco Vello, a rehabilitación e posta en valor de edificios tradicionais da vila e 
demais cuestións xa comentadas longamente neste traballo. 

Isto ven a demostrar o interese da poboación en levar a cabo actuacións como a Declaración desta ARI, 
con todo o bo que pode supoñer para a vila. 

3.8. OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN 

A oficina de rehabilitación terá a súa localización permanente nun local comercial dentro do Casco Vello. 
Contará cuns 50 m2, con persoal administrativo, arquitecto técnico e arquitecto superior, podendo estar 
algúns ou non a xornada completa, segundo se reflicten no cadro seguinte. O Concello terá este local en 
propiedade non supoñendo un gasto regular dentro dos custos da oficina. 

Nesta oficina, que faría as veces de portelo único, se realizaría a atención ao público, asesoramento, 
elaboración de documentación técnica e administrativa, rexistro, ... relacionadas coa tramitación das 
axudas á rehabilitación e de cantas tarefas se lles encomende  e queden recollidas nos convenios asinados 
entre o Ministerio de Vivenda, a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas. 

O seu horario deberá ser amplo, diariamente en xornada de mañá e algunha tarde para facilitar o 
achegamento á poboación. 

Como a tendencia dos portelos únicos relacionados co asesoramento á vivenda é a de resolver os 
problemas da carencia de persoal da administración autonómica e estatal para difundir a totalidade das 
axudas, o Concello de Ponteareas porá en funcionamento o servizo de portelo único, unha vez sexa 
aprobada a declaración de ARI e estean asinados os convenios marco para a rehabilitación do Núcleo 
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Histórico, o de financiamento das Oficinas de Rehabilitación e Portelos Únicos, e os correspondentes á 
primeira fase de actuación rehabilitadora. 

3.8.1. LABORES A DESENVOLVER POLO PERSOAL DA OFICINA 

No que respecta as labores a desenvolver polos seus integrantes estímase que poderían ser as seguintes: 

PRINCIPAIS: 

A xestión integral durante o prazo de execución da contratación da asistencia técnica, de todos os 
programas de actuación que en materia de rehabilitación se deriven dos Convenios asinados entre o 
Concello, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Vivenda. 

COMPLEMENTARIAS:  

1. A xestión das axudas á rehabilitación de vivenda que se poidan solicitar e complementar ás previstas 
nos Convenios e o estudo e presentación ao Concello de propostas e/ou programas de rehabilitación 
que se poidan desenvolver a través de liñas de financiamento correspondentes a institucións de carácter 
privado ou con cargo a outros programas de calquera Administración ou a fondos europeos incluída a 
xestión deses recursos. 

2. Estudo e presentación ao Concello das actualizacións, modificacións ou melloras que conveña introducir 
nas Ordenanzas que regulen as axudas previstas nos Plans Vivendas en vigor ou dos programas que 
xestione a Oficina Técnica (en diante OT). 

3. A colaboración e coordinación das accións e programas a desenvolver pola OT cos departamentos 
municipais relacionados coa rehabilitación e a dinamización social. 

4. Labor de interesar de todas as institucións, asociacións, propietarios, comerciantes e da poboación en 
xeral a súa colaboración no obxectivo da rehabilitación integral do Casco Vello de Ponteareas, 
facilitando a máxima información e asesoramento técnico e de calquera outro tipo que demanden a 
poboación e os axentes sociais e económicos de cara á súa rexeneración e revitalización. A proposta 
de programas orientados á rexeneración socioeconómica deste ámbito da capital municipal e a 
colaboración cos profesionais e cos seus colexios representativos que interveñan na rehabilitación, 
mediante convenios de colaboración de distinta finalidade. 

5. Colaboración nas tarefas de control e, de selo caso, elaboración da documentación previa á solicitude 
de licenza. 

6. Apoio personalizado as persoas interesadas en mellorar as condicións de habitabilidade das súas 
vivendas. 

7. Encomenda de xestión –Portelo único- respecto a actuacións necesarias de tipo técnico referidas as 
actuacións para as subvencións en todas aquelas actuacións que teñan que ver coa recuperación e 
posta en valor do patrimonio existente no termo municipal de Ponteareas. 

TAREFAS A DESENVOLVER: 

A principal actividade da OT consistirá en atender as demandas de axudas á rehabilitación. 

Tralo estudo individualizado das condicións técnicas e a documentación administrativa esixida ás 
actuacións e para formalizar axudas solicitadas será preciso propor unha selección dos casos segundo as 
ordenanzas en vigor para favorecer aquelas actuacións con maior necesidade de apoio económico e 
técnico. 

As funcións de carácter secundario pódense salientar as seguintes tarefas específicas: 

1. De carácter normativo: 

ORDENANZAS NAS AREA DE REHABILITACIÓN: as labores a desenvolver na área para a que solicita a 
declaración de ARI poden dar comezo no presente Plan de Vivenda e ter continuidade en vindeiros plans, 
polo que se fai preciso ir adaptando as ordenanzas existentes á lexislación en vigor en cada momento así 
como ás condicións particulares de cada plan, como aos convenios asinados entre a administración estatal, 
a autonómica e a municipal. 

2. De carácter publicitario: 

Unha das actividades máis importantes a levar a cabo polo persoal da OT é a da publicidade e información 
dos distintos programas e subvencións aos que os propietarios poden acollerse para a mellora das súas 
vivendas, esta labor divulgativa e de promoción podería desenvolverse mediante as seguintes actividades: 
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1. Elaboración de tarxetas informativas, dípticos e anuncios para a súa publicación na prensa, 
informando das axudas dos Plans Vivenda. 

2. Relación continua cos medios de comunicación para informar sobre a situación e desenvolvemento 
dos programas de axuda coa publicación de artigos en prensa, entrevistas radiofónicas, roldas de 
prensa, entre outras. Participación en programas e debates de televisión local. 

3. Presentación ao público en xeral e realización de exposicións en locais municipais ou veciñais das 
principais liñas de actuacións a nivel da recuperación e rehabilitación de espazos libres e 
equipamentos comunitarios, así como mostras daquelas actuacións de rehabilitación de tipo 
particular máis senlleiras entre as que se vaian desenvolvendo dentro do ámbito do ARI, para desa 
maneira acadar un alto grado de implicación da sociedade na recuperación dos lugares nos que se 
vive e habita. 

4. Elaboración e deseño dos carteis de obra e supervisión da súa colocación nos inmobles 
rehabilitados con axudas. 

5. Charlas de difusión das axudas á rehabilitación así como do proceso de xestión das axudas aos 
colectivos específicos tales como colexios profesionais para contar con boa colaboración e xestión 
dos proxectos arquitectónicos e dar maior axilidade as obras (empresas do sector, colexio de 
arquitectos, profesionais e promotores de actuacións, etc.) 
 

3. De carácter informativo: 

Tamén será labor do persoal acometer actividades informativas de todo tipo en relación coas posibles 
necesidades dos eventuais demandantes das axudas á rehabilitación entre outras poderían ser as 
seguintes: 

1. Elaboración dunha listaxe de empresas e de técnicos que se inscriban na OT para facilitar a súa 
elección por parte das persoas que queren facer obras de rehabilitación. 

2. Charlas informativas explicando os obxectivos, os medios e os fins da rehabilitación do Casco Vello 
de Ponteareas. Charlas periódicas para dar a coñecer as obras de rehabilitación xa executadas e 
ofrecer información de primeira man sobre as axudas en vigor nos distintos momentos. 

3. Preparación e participación de charlas informativas e xornadas técnicas para a divulgación de 
sistemas tradicionais de construción por caso madeira, tabiquería en seco, morteiros, etc. 

4. Preparación de Xornadas teórico-prácticas sobre a rehabilitación de fachadas e edificios antigos 
en colaboración con empresas. 

5. Preparación e coordinación de Comisións de Seguimento e posteriormente de Avaliación da OT, 
encargadas das propostas de selección de axudas. 

6. Intercambio de información, cooperación e colaboración cos departamentos municipais con 
especial vinculación aos ámbitos de rehabilitación do Concello. 
 

4. De xestión de axudas: 

Tratarase dun dos piares básicos das actividades da oficina de rehabilitación: 

1. Proposta de programas de actuación para obtención de subvencións para a recuperación de 
elementos tradicionais do patrimonio como fornos, airas, etc.. 

2. Elaboración de Memoria de necesidades de rehabilitación do Casco Vello de Ponteareas previa á 
sinatura de convenios entre a Consellería, o Concello e o Ministerio competente . 

3. Proposta de programas de subvencións completas ou complementarias para casos de insolvencia 
económica con necesidades de rehabilitación das súas vivendas, ao Concello e á Xunta. 

4. Elaboración de Programas-Memoria para á sinatura de convenios entre administracións, que dan 
pé a novas fases de actuación con obxectivos anuais. 

5. Elaboración de documentación de solicitudes previas e licenza de obra menor dos inmobles con 
axudas tramitadas así como do resto das solicitadas, e entrega de documentación gráfica para a 
elaboración de proxectos de obra maior redactados por técnicos externos á OT.. 

6. Asistencia técnica e informativa aos técnicos externos que o solicitan. 

FUNCIÓNS ESPECÍFICAS DO PERSOAL: 

A continuación procédese a describir máis polo miúdo as tarefas específicas que podería desempeñar cada 
membro do equipo da Oficina de Rehabilitación: 

1. Director/a – Arquitecto/a 
 
• Dirección, organización do traballo administrativo, xestión e planificación do funcionamento xeral, 

coordinación do equipo que vai a traballar no Casco Vello de Ponteareas. 
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• Prensa, publicidade e comunicación. Relacións externas e difusión da actividade da OT. (axudas 
existentes ou posibles nos ámbitos e información ao público sobre as axudas e a súa tramitación). 

• Elaboración de memorias e axudas na tramitación de convenios. 
• Recursos dispoñibles e contabilidade. 
• Supervisión e coordinación da Comisión de Avaliación de axudas á rehabilitación. 
• Relacións con Patrimonio Histórico, servizos sociais e demais departamentos municipais, etc. 
• Documentación interna e lexislación. 
• Información e comunicación continua e constante coa Delegación Territorial da Consellería facendo 

un seguimento dos expedientes da rehabilitación do Concello. 
• Presencia continua no tramite de axudas entre os veciños, apoio nas sesións informativas nas 

comunidades de veciños, etc. 
• Actualización e ordenación do arquivo gráfico. 

 
2. Arquitecto/a técnico/a 

 
• Colaboración coa dirección técnica das distintas áreas de rehabilitación 
• Seguimento da tramitación de licenzas. Visitas técnicas, medicións e planos. 
• Avaliación de orzamentos de execución de obras presentados pola propiedade. 
• Información, orientación e opcións de melloras nas propostas da execución 
• Bases de datos e informatización da Oficina. 
• Seguimento de obras, información específica requirida polos técnicos adscritos as obras en 

execución. 
• Mantemento dos aparellos de reprografía, medicións, impresión e fotografía. 
• Apoio e colaboración con tarefas administrativas de información aos solicitantes. 

 
3. Administrativo/a 

• Atención persoal a solicitantes e control e recepción da documentación solicitada. 
• Bases de datos e arquivos informáticos. 
• Correo e rexistro de solicitudes. Fotocopias de documentación administrativa. 
• Fornecemento de material. 
• Facilitar a xestión documental dos expedientes entre os organismos presentes na área de 

rehabilitación (Concello, Administración Autonómica, Patrimonio Histórico, Ministerio de Vivenda, 
etc.) 
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4.  MEMORIA DE VIABILIDADE TÉCNICA 

O obxectivo desta memoria de viabilidade técnica é acreditar a compatibilidade da actuación coa 
ordenación urbanística actual. 

Como se explica no punto 1.2. SITUACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE desta memoria-programa, a 
normativa urbanística vixente no Concello de Ponteareas é é o Decreto 207/2002 do 20 de xuño de 
suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas, modificado nos decretos 
180/2004 do 29 de xullo, 319/2004 do 29 de decembro e 267/2007 do 28 de decembro publicados no Diario 
Oficial de Galicia. 

Todo o ámbito do ARI atópase en solo urbano. A parte do ámbito correspondente ao entorno con rúas que 
desembocan na Praza Maior, atópase na ordenanza “Casco”, mentres que as edificacións do resto do 
ámbito atópanse na ordenzanza “Mazá Pechada” 

Ademais, e a modo informativo, queda aquí explicada a compatibilidade das actuacións do ARI coa 
ordenación urbanística definida no futuro PXOM do Concello de Ponteareas, que se atopa na fase final da 
súa tramitación por parte da Xunta de Galicia, e así deixar constancia tamén do correcto funcionamento 
deste ARI cando esta normativa entre en vigor. 

A gran maioría do ámbito atópase dentro da Ordenanza Tipo “Casco Vello”. Esta ordenanza será de 
aplicación con réxime transitorio, ata que se aprobe definitivamente o Plan Especial de Protección e 
Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello. Como xa se explicou no punto 1.3 Delimitación de ámbito de 
actuación da presente Memoria-Programa, o ámbito inclúe algunhas edificacións catalogadas lindeiras ao 
límite do Casco Vello. Estas edificacións atópanse dentro da Ordenanza Tipo “Mazá Pechada”. Ambas 
ordenanzas pertencen ao chan urbano consolidado. 

A intención xeral destas ordenanzas é a recuperación e a dignificación dos edificios do ámbito, 
especialmente aquelas con algún grao de protección, que deberán cumprir co establecido na ficha de 
catálogo correspondente.  

COMPATIBILIDADE DA EDIFICACIÓN: 

Dentro dos requisitos da convocatoria pública de selección das obras de edificación será necesaria a 
obtención da correspondente licenza municipal que avalará o cumprimento da normativa urbanística. 

As obras que se seleccionarán nos edificios serán as compatibles coa ordenanza correspondente. 

COMPATIBILIDADE DA URBANIZACIÓN: 

A urbanización contará cos proxectos de urbanización necesarios segundo a Lei de Ordenación da 
Edificación no que se pormenoricen as obras e o cumprimento da normativa urbanística municipal vixente.
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5.  MEMORIA DE VIABILIDADE ECONÓMICA 

5.1. NÚMERO TOTAL DE VIVENDAS E CONSTRUCCIÓNS NO ÁMBITO 

Dentro do ámbito para o que se realiza a solicitude de declaración de ARI levouse a cabo un importante 
traballo de campo onde ademais do propio exame visual individualizado das construcións, se procedeu á 
verificación do ámbito e antigüidade das mesmas, a través da información recollida no Catastro. A 
devandita pescuda mostrounos, dentro do ámbito delimitado do Casco Vello de Ponteareas, os datos que 
se recollen a continuación. 

O número de edificacións total é de 228, delas 207 de uso residencial, 5 equipamentos e 16 doutros usos 
(7 comerciais, 5 almacenes, 2 oficinas e 2 industriais).  

Dentro das 207 edificacións de uso residencial hai un total de 518 vivendas, repartidas en 133 vivendas 
unifamiliares e 74 plurifamiliares. Correspondéndose 141 a unha tipoloxía tradicional de vivenda (tanto 
nobres vilegas como máis modestas) e 66 a máis recentes. 

Na presente memoria, aínda que se procederá a describir o estado xeral das construcións existentes, co 
fin de evitar confusións a partires deste momento nos referiremos exclusivamente ao custo de rehabilitación 
das construcións que acubillan exclusivamente uso residencial, co gallo de determinar sobre elas o 
orzamento total protexible. 

5.2. AVALIACIÓN DOS NIVEIS DE DETERIORO DAS CONSTRUCIÓNS E VIVENDAS DO ÁMBITO 

Para poder cuantificar este parámetro estableceuse como criterio prioritario o estado global da edificación. 
Procedeuse, polo tanto, a un estudo visual individualizado de cada unha das edificacións existentes do 
ámbito, determinándose mediante unha análise visual dunha serie de parámetros comúns a todos eles a 
clasificación do estado actual nos seguintes seis grupos: 

 CHAN SN EDIFICAR 

Correspondese a aquelas parcelas edificables onde non houbo nunca unha construción, ou onde xa 
caeu ou foi demolida a edificación existente. O que significa que a obra que se vaia a realizar é unha 
obra completamente nova, pero sen ningún tipo de demolición previa. 

 RUÍNA 

Aquelas construcións onde polos danos que presentan nos seus elementos construtivos son 
manifestamente inhabitables. Isto supón unha demolición completa do edificio e unha obra nova. 

 MOI MALO 

Englóbanse neste grupo os inmobles que se atopan practicamente en ruínas, pero que na 
rehabilitación total que precisan se vai poder manter algún elemento orixinal e/ou característico do 
edificio. 

 MALO 

Edificios que polo seu estado son susceptibles de intervención estrutural, como é o caso dos reforzos 
estruturais, substitución de cuberta, substitución de forxados,... 

 REGULAR 

Aquelas edificacións que presentan pequenos defectos permanentes que non comprometen a 
estabilidade do inmoble, e que poden ser reparado mediante intervencións de pequena entidade, 
sen afectar aos elementos estruturais (obras de mantemento). Tamén se engloban nesta definición 
as edificacións que en obras pasadas empregaron solucións ou materiais inadecuados para o 
entorno no que se sitúan e que mediante unha intervención das características xa definidas neste 
punto poden ser reparadas. 

 BO 

Avaliáronse, deste xeito, aquelas construcións que independentemente da súa idade non precisan 
ningunha das intervencións definidas nos puntos anteriores. En todo caso, e como xa se analizou no 
punto 2. Análise do proceso de degradación física, social e ambiental hai unha cuestión que é común 
en todos os edificios do ámbito e na que nesta Memoria-Programa queremos facer especial fincapé, 
o consumo enerxético dos edificios. Todas aquelas construción que sexan susceptibles de 
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intervencións relacionadas coa rehabilitación enerxética, e que non vaian da man de intervencións 
relacionadas cos puntos anteriores, participan deste estado bo da edificación. O mesmo sucede con 
aquelas edificacións que precisen intervencións relacionadas coa accesibilidade. 

Non se define un estado moi bo, que suporía non precisar ningún tipo de intervención, porque no traballo 
de campo,  non apreciamos ningún edificio que polo menos non fora susceptible de intervencións no ámbito 
da rehabilitación enerxética da envolvente (illamento en fachada, cambio de fiestras,...). En todo caso, esta 
clasificación parte dunha análise visual derivado nunha estimación por parte deste equipo técnico redactor. 
Será traballo dos técnicos da Oficina de Rehabilitación confirmar, no momento en que cada edificio vaia 
participar das axudas, o estado de dita edificación cunha análise en profundidade tanto da documentación 
presentada no proxecto, como cunha visita o edificio concreto. 

A zona máis degradada do ámbito correspóndese coas edificacións da Rúa Real, pero tamén atopamos 
certas edificacións en mal estado na zona correspondente ao asentamento orixinario, no entorno da Costa 
de San Gregorio e Rúa dos Ferreiros e algunhas máis na parte da Praza Maior máis próxima a dita costa. 
Con algunhas excepcións o resto do ámbito atópase na súa maioría entre estado regular e bo, sempre nos 
termos definidos por este equipo técnico-redactor. 

Podemos concluír, segundo o estado e antigüidade das construcións do ámbito, que as intervencións nos 
edificios seguirán dous eixos: Por unha banda aquelas intervencións dirixidas a recuperar ou manter o 
carácter tradicional do ámbito naqueles edificios tradicionais que aínda existen no Casco Vello, e que son 
o fío condutor do carácter do ámbito. O segundo eixo é transversal a todas as edificacións, e trata de 
actualizar as condicións da habitabilidade dos edificios aos estándares actuais, a nivel de eficiencia 
enerxética, accesibilidade, ... 

5.3. NÚMERO TOTAL DE VIVENDAS E CONSTRUCIÓNS NAS QUE É NECESARIA A 
INTERVENCIÓN REHABILITADORA 

Dende unha óptica global, o Casco Vello atópase nun estado de conservación bo (sempre seguindo os 
criterios especificados no punto anterior). Pero tendo en conta que esta clasificación foi deseñada para 
clasificar os edificios segundo o tipo de intervención da que podan ser susceptibles, e que en todos os 
niveis se especifica algún tipo de intervención ao non marcar ningún edificio como moi bo (sen necesidade 
de intervención), podemos concluír que estamos ante un ámbito de intervención cun estado bo en termos 
xerais, pero cunha alta necesidade de intervención con vistas a mellora e actualización das condicións de 
habitabilidade aos estándares actuais, especialmente en cuestións de eficiencia enerxética e 
accesibilidade.  

O resumo de edificacións encadradas en cada un dos estados definidos neste documento é o seguinte: 

ESTADO Nº DE EDIFICACIÓNS % SOBRE O TOTAL 

Chan sen edificar (non computan) 4 1,72 

Ruína 6 2,59 

Moi malo 14 6,03 

Malo 20 8,62 

Regular 87 37,50 

Bo 101 43,53 

Total 228 100 

 
O resumo de edificacións con uso maioritario de vivenda e encadradas en cada un dos estados definidos 
neste documento é o seguinte: 

ESTADO Nº DE EDIFICACIÓNS % SOBRE O TOTAL 

Ruína 6 2,90 

Moi malo 13 6,28 

Malo 16 7,73 

Regular 79 38,16 

Bo 93 44,93 

Total 207 100 
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No que se refire exclusivamente ao número de vivendas os datos son os seguintes: 

ESTADO Nº DE VIVENDAS % SOBRE O TOTAL 

Ruína 6 1,16 

Moi malo 13 2,51 

Malo 18 3,47 

Regular 111 21,43 

Bo 370 71,43 

Total 518 100 

En todo caso, neste apartado, o importante é salientar, que segundo os baremos formulados por este 
equipo técnico-redactor, o 100% das edificacións requiren dalgún grao de intervención rehabilitadora. 

5.4. AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS E DOS SEUS 
CUSTOS ESTIMADOS 

A valoración dos custos de rehabilitación baséase na toma de información recollida durante o traballo de 
campo, parcela a parcela, do estado da edificación, nun recoñecemento a través dunha inspección visual 
levada a cabo por este equipo técnico redactor en sucesivas visitas ao ámbito. 

Valorouse o estado dos elementos fundamentais da edificación: estrutura, cuberta, fachada,...que nos 
permitiu distribuír as edificacións do ámbito entre os estados analizados no punto anterior. 

Estes estados corresponden a un nivel de intervención, detallado a continuación: 

 NIVEL 1 (BO) 

Neste nivel os edificios requiren de intervencións para a mellora da eficiencia enerxética do edificio 
(actuacións en fachada e/ou cuberta a nivel de illamento, cambios de carpinterías, melloras nas 
instalacións,...) e/ou en cuestións de accesibilidade (situar ascensor, resolver portal sen escaleiras, 
vivendas adaptadas,...) 

 NIVEL 2 (REGULAR) 

Neste nivel inclúense edificios, que ademais de ser susceptibles das actuacións do nivel 1, son 
susceptibles de intervencións de pequena entidade, sen afectar aos elementos estruturais, para 
solucionar defectos permanentes que non comprometen a estabilidade do inmoble (obras de 
mantemento) ou para solucionar situacións de obras pasadas onde se empregaron solucións ou 
materiais inadecuados para o entorno onde se sitúan. 

 NIVEL 3 (MALO) 

Neste nivel inclúense edificios, que ademais de ser susceptibles das actuacións dos niveis 1 e 2, son 
susceptibles  de intervención estrutural, como é o caso dos reforzos estruturais, substitución de 
cuberta, substitución de forxados,... 

 NIVEL 4 (MOI MALO) 

Neste nivel inclúense edificios, que ademais de ser susceptibles das actuacións dos niveis 1, 2 e 3, 
son susceptibles de rehabilitacións practicamente totais onde se poda manter algún elemento orixinal 
e/ou característico do edificio. 

 NIVEL 5 (RUINA) 

Neste nivel inclúense aquelas construcións onde polos danos que presentan nos seus elementos 
construtivos son manifestamente inhabitables. Isto supón unha demolición completa do edificio e 
unha obra nova. 

 NIVEL 6 (CHAN SEN EDIFICAR) 

Correspondese a aquelas parcelas edificables onde non houbo nunca unha construción, ou onde xa 
caeu ou foi demolida a edificación existente. O que significa que a obra que se vaia a realizar é unha 
obra completamente nova, pero sen ningún tipo de demolición previa. 
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Non se avalían o custo das actuacións do nivel 5 e do nivel 6 polos seguintes motivos: 

En canto ao nivel 5, a obra supón unha demolición total e substitución por outra. Na Resolución do 31 de 
maio de 2019 do IGVS, pola que se modifica a Resolución  do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o 
procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural 
do Plan estatal de vivenda 2018-2021, especifícase que nestes casos a subvención estatal será de ata 
30.000 €, sen importar o custo concreto da actuación.  

En canto ao nivel 6, este corresponde a obra nova, a cal non é subvencionable, polo cal quedan fóra das 
estimacións. 

O sistema de valoración baséase nun módulo de custo medio de actuacións subvencionables por m2 de 
construción; para esta cuantificación estimouse que este módulo podería acadar, no Concello de 
Ponteareas, un valor de execución material de 900 € / m2. 

En canto á incidencia do estado na súa valoración, asináronse graos de ponderación a cada un deles, 
expresados en tanto por cento, do xeito seguinte: 

 NIVEL 1.................30% 

 NIVEL 2.................50% 

 NIVEL 3.................80% 

 NIVEL 4.................100% 

Deste xeito, chégase á valoración de rehabilitación por edificación, multiplicando as porcentaxes e 
ponderacións anteriores do módulo pola superficie construída total da edificación existente na actualidade 
(os locais comerciais contabilízanse ao 50%, a modo de factor de corrección, ao non seres vivenda e polo 
tanto participar en menor medida dalgunhas das actuacións posibles). 

Pódese resumir todo o sistema de valoración anteriormente descrito na seguinte fórmula: 

C = F x M x S 

Onde: 

C = Custo total da rehabilitación 

F = Factor de ponderación do estado medio (segundo a porcentaxe aplicable a cada estado) 

M= Módulo de custo medio de actuacións subvencionables por m2 de construción 

S = Superficie construída rehabilitable 

 

CUSTOS DE REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS (EXECUCIÓN MATERIAL): 

Agrúpanse as actuacións segundo o estado actual definido por edificio. 

ESTADO NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

Nº DE 
VIVENDAS 

SUP. CONSTRUIDA CUSTO DA REHABILITACIÓN 

m2 % € % 

Bo 1 370 81.813 67,71 20.077.065,00 52,06 

Regular 2 111 30.015 24,84 11.868.975,00 30,78 

Malo 3 18 6.116 5,06 4.058.280,00 10,52 

Moi malo 4 13 2.886 2,39 2.560.950,00 6,64 

Total  512 120.830 100 38.565.270,00 100 

CUSTOS DE REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS (CONTRATA SEN I.V.E.):  

Neste punto calcúlanse os prezos de contrata (engadindo o 6% de beneficios industriais e o 13% de gastos 
xerais) sen engadirlle o I.V.E. por seren esta porcentaxe non subvencionable. 

Agrúpanse as actuacións segundo o estado actual definido por edificio. 
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ESTADO NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

Nº DE 
VIVENDAS 

SUP. 
CONSTRUIDA 

(m2) 

CUSTO 
CONTRATA POR 

m2  (€/m2) 

CUSTO DA 
REHABILITACIÓN 

(€) 

Bo 1 370 81.813  

1.071 

23.891.707,35 

Regular 2 111 30.015 14.124.080,25 

Malo 3 18 6.116 4.829.353,20 

Moi malo 4 13 2.886 3.047.530,50 

Total:  512 120.830  45.892.671,30 

 

5.5. AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN E DOS SEUS CUSTOS ESTIMADOS 

Co fin de cumprir os obxectivos marcados en canto a espazo público neste documento organízanse e 
valóranse en cada unha das rúas e prazas o nivel de intervención do que poden ser susceptibles.  

Deixamos fóra aquelas actuacións en rúas ou espazos libres que están xa desenvolvidos, en fase de obra 
ou en fase de tramitación, xa detalladas no punto 3.4.2.2. Urbanización. 

Para poder establecer uns módulos de execución material para as actuacións de urbanización analízanse 
dous factores: 

Por un lado a estrutura viaria actual diferenciando tres tipos de tráficos: 

 SEPARATIVO: na mesma rúa circulan coches e peóns, pero teñen espazos diferenciados para dita 
circulación, diferenciando asfalto para o coche e beirarrúa para o peón. 

 DE COEXISTENCIA: na mesma rúa circulan coches e peóns e ademais non están diferenciados os 
espazos destinados a cada tipo de usuario. 

 PEONIL: Rúa ou praza de uso exclusivo peonil. 

Existen certos espazos no ámbito en fondo de saco que son peonís, pero que teñen un uso de 
aparcamento, ben en certos horarios restrinxidos, ou por costume dos veciños. Estes espazos tamén 
aparecen detectados no plano de estrutura viaria que se adxunta nos anexos. 

Por outro lado, establecemos un programa de actuacións concretas que ao entender deste equipo técnico 
– redactor, e seguindo a liña marcada dende a estratexia EDUSI e dende o propio Concello cos diferentes 
traballos realizados na busca dun Concello Saudable, require o espazo libre do Casco Vello: 

 RENOVACIÓN DE SERVIZOS: inclúen como principais actuacións a renovación das redes de 
saneamento e pluviais das rúas, pasando dunha rede unitaria a unha rede separativa; o soterramento 
das instalacións eléctricas e de telecomunicacións para limpar as fachadas do ruído visual; 
renovación de redes de rego e hidrantes;.... 

 RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS: Renovaranse pavimentos buscando sistemas máis permeables 
para a filtración da auga da chuvia nas rúas onde o protagonista sexa o coche. Naquelas onde se 
vaia levar a cabo unha peonalización, ou xa o sexan, se buscaran pavimentos acordes co tipo de 
tráfico e o ámbito onde se sitúan. 

 RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Instalaranse novos elementos de mobiliario 
urbano, xardinería, ... e se renovarán os existentes que non estean nun estado adecuado para os 
estándares actuais, buscando facer do ámbito un espazo de estar, de relación veciñal. 

A partires desta análise establecemos tres prezos para actuacións subvencionables segundo o tipo de 
espazo onde se actúe. Por unha banda un módulo para rúas de tráfico separativo (onde gran parte da rúa 
se resolve con asfalto ou formigón), e pola outra dous módulos para espazos peonís , rúas peonís ou de 
coexistencia e prazas (onde os pavimentos serán pedra ou similar): 

 RÚA SEPARATIVA..........................................................150 € de execución material 

 PRAZA PEONIL.............................................................. 200 € de execución material 

 RÚA PEONIL OU DE COEXISTENCIA........................... 250 € de execución material 
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A estes módulos se lles aplica unha redución do 35% naquelas rúas e prazas onde xa están colocados 
pavimentos acordes aos estándares comentados. Son as seguintes: Praza Maior, Rúa da Esperanza, Rúa 
de Oriente, Praza da Igrexa e Rúa Darío Bugallal, Rúa Estreito Lepanto e Xardíns da Xiralda. 

Agrúpanse as actuacións por denominación de rúa, e métense os custos das actuacións de rehabilitación 
en PREZOS DE CONTRATA SEN I.V.E. 

RÚA OU ESPAZO LIBRE SUPERFICIE (m2) MÓDULO (€/m2) TOTAL (€) 

"RÚAS INTERIORES ENTRE RÚA REAL - 
RÚA CANTEIRO JOSÉ CERVIÑO" 

317 250 79.250,00 

RÚA RECUNCHO DA PRAZA VELLA 500 250 125.000,00 

RÚA DOS FERREIROS 2.493 150 373.950,00 

RÚA DAS MACEIRAS 194 250 48.500,00 

PRAZA ALCALDE MANUEL OTERO 337 200 67.400,00 

PRAZA MAIOR 6.077 130 790.010,00 

RÚA SANTA ANA 474 150 71.100,00 

RÚA A CALEXA 521 150 78.150,00 

RÚA DOUTOR FERNÁNDEZ VEGA 1.166 150 174.900,00 

RÚA DA ESPERANZA 1.424 163 231.400,00 

RÚA ESTREITO LEPANTO 61 163 9.912,50 

RÚA SAN XOAQUÍN 315 150 47.250,00 

RÚA REPÚBLICA ARXENTINA 624 150 93.600,00 

RÚA DE ORIENTE 503 163 81.737,50 

RÚA MORALES HIDALGO 234 150 35.100,00 

RÚA VIDALES TOMÉ 317 150 47.550,00 

RÚA SENÉN CANIDO 207 150 31.050,00 

PRAZA DA IGREXA 1.522 163 247.325,00 

AVENIDA DA CONSTITUCIÓN 1.492 200 298.400,00 

RÚA REVERIANO SOUTULLO 1.147 150 172.050,00 

RÚA DARÍO BUGALLAL 927 163 150.637,50 

RÚA AMADO GARRA 127 150 19.050,00 

XARDÍNS DA XIRALDA 2985 130 388.050,00 

RÚA DE CONCHA BREY 1.568 150 235.200,00 

AVENIDA DE GALICIA 1.830 150 274.500,00 

SUPERFICIE TOTAL 27.362   

TOTAL (PEM):   4.171.072,50 

TOTAL (PEC sen IVE):   4.963.576,28 
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5.6. RESUMO GLOBAL DO CUSTO DAS ACTUACIÓNS 

Establecemos un cadro resumo dos custos das actuacións de execución por contrata sen I.V.E., pois como 
se explicou nos puntos anteriores son os custos subvencionables. 

ACTUACIÓNS PREVISTAS CUSTO (€)  

REURBANIZACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO 4.963.576,28 

REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS 45.892.671,30 

CUSTO TOTAL 50.856.247,58 

 

5.7. RESUMO GLOBAL DO CUSTO DO EQUIPO DE XESTIÓN 

O persoal que se reflicte no cadro, e que se estima cubra a demanda de información dos habitantes para 
o concello de Ponteareas, así como a tramitación das axudas á rehabilitación relativas ao ámbito declarado 
ARI. 

Dende o Concello se barallan tres alternativas para cubrir as necesidades de persoal da oficina: 

OPCIÓN A: CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA 

Gasto de 
persoal 

Nº de 
persoas 
previstas 

Xornada 
Horario 

Soldo 
Base 
Anual 

Compleme
nto 

Destino 

Compleme
nto 

Específico 

Coste 
Bruto 
Anual 

Seguridad
e Social a 
cardo de 
empresa 
(0,32%) 

Coste 
laboral 

total 
(Anual) 

Arquitecto/a 
superior 

1,00 0,75 10273,06 € Nivel 20 
4900,14 € 

5277,00 € 20450,20 € 6544,07 € 26994,27 € 

Arquitecto/a 
técnico/a 

1,00 0,75 10273,06 € Nivel 18 
4399,71 € 

3879,12 € 18551,89 € 5936,60 € 24488,49 € 

Administrativo/
a 

1,00 1,00 10491,24 € Nivel 16 
5199,74 €  

4100,18 € 19791,60 € 6333,17 € 26124,77€ 

Total Custes 
Laborais 

       77607,53 € 

OPCIÓN B: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POR OBRA Y SERVICIO DETERMINADO 
(CONVENIO LABORAL DEL CONCELLO DE PONTEAREAS) 

Gasto de 
persoal 

Nº de 
persoas 
previstas 

Xornada 
Horario 

Soldo Base 
Anual 

Complemento 
Posto 

Coste Bruto 
Anual 

Seguridade 
Social a 
cardo de 
empresa 
(0,32%) 

Coste 
laboral total 

(Anual) 

Arquitecto/a 
superior 

1,00 0,75 10022,70 € 8120,00 € 18142,70 € 5805,67 € 23948,36 € 

Arquitecto/a 
técnico/a 

1,00 0,75 10022,70 € 7105,00 € 17127,70 € 5480,86 € 22608,56 € 

Administrativo/a 1,00 1,00 8675,40 € 5582,50 € 14257,90 € 4562,53 € 18820,43€ 

Total Custes 
Laborais 

      65377,35 € 

OPCIÓN C: SUBCONTRATACIÓN DO SERVIZO  

(ABERTO NON HARMONIZADO A 2 ANOS E COSTE TOTAL SEN I.V.E. < 221.000€) 

Gasto de 
persoal 

Nº de 
persoas 
previstas 

Xornada 
Horario 

Soldo Base 
Anual 

Complemento 
Posto 

Coste Bruto 
Anual 

Seguridade 
Social a 
cardo de 
empresa 
(0,32%) 

Coste 
laboral total 

(Anual) 

Arquitecto/a 
superior 

1,00 0,75 10022,70 € 8120,00 € 18142,70 € 5805,67 € 23948,36 € 
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Arquitecto/a 
técnico/a 

1,00 0,75 10022,70 € 7105,00 € 17127,70 € 5480,86 € 22608,56 € 

Administrativo/a 1,00 1,00 8675,40 € 5582,50 € 14257,90 € 4562,53 € 18820,43€ 

Total Custes 
Laborais 

      65377,35 € 

Costes xerais 6%      3922,64 € 

Beneficio 
Empresarial 

13%      8499,06 € 

Total       77799,05 € 

I.V.E. 21%      16337,80 € 

TOTAL       94136,85 € 

 

O custo da oficina de rehabilitación poderá verse incrementado por gastos relativos a colaboracións, gastos 
de alugueiro de local se fose necesario, material de oficina, subministración, carteis, publicidade, .... 

5.8. POSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DAS ACTUACIÓNS 

5.8.1. REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS 

Aínda que non se pode establecer con precisión o montante total das axudas posibles, pois dependen de 
múltiples factores, si podemos establecer unha aproximación ao teórico importe subvencionable e unha 
posible distribución polo menos entre público (a repartir entre as axudas estatais e autonómicas) e o resto 
que se deberá sufragar como financiamento privado. 

O Plan Estatal de vivenda 2018-2019, dentro do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana 
e rural, ten previsto no seu artigo 52 unhas axudas máximas estatais de 20.000 (con certos casos onde se 
poderían aumentar, de aí o dos múltiples factores) ata un 40% do custo total subvencionable. 

Como se ve nas táboas edificio a edificio dos anexos, faise o cálculo das dúas formas, multiplicando o 
número de vivendas por 20.000€ + 120€ por cada metro cadrado de superficie construída de uso comercial 
ou outros usos, aumentando 1.000€ por vivenda e 10€ por metro cadrado de local nos edificios catalogados; 
e tamén calculando o 40% por cento do custo da actuación estimado. Para o cómputo total das axudas 
foise seleccionando caso a caso aquel dos dous resultados que permite a obtención dunha axuda máis 
grande dentro dos límites marcados polo plan. No caso das actuacións que deriven en demolición, o plan 
marca 30.000 por vivenda construída en substitución doutra. 

En canto ás axudas autonómicas, a Resolución do 31 de maio de 2019 do IGVS, pola que se modifica a 
Resolución  do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa 
de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021 estipula ata 
4.000€ por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación, sen que a subvención poda exceder o 10% do 
orzamento protexido de rehabilitación da vivenda ou do edificio. Neste caso, tamén se calcularon ambas 
opcións e se elixiu a que permite a obtención dunha axuda máis grande dentro dos límites marcados polo 
plan. 

ESTADO Nº DE 
VIVENDAS 

ESTIMACIÓN FINANCIAMENTO 
ESTATAL 

ESTIMACIÓN FINACIAMENTO 
AUTONÓMICO 

AXUDAS 
UNITARIAS (€) 

40% AXUDAS 
UNITARIAS (€) 

10% 

Bo 370 9.306.260,00 9.556.682,94 1.480.000,00  2.389.170,74 

Regular 111 3.246.520,00 5.649.632,10 444.000,00  1.412.408,03 

Malo 18 502.670,00 1.931.741,28 72.000,00  482.935,32 

Moi malo 13 283.530,00 1.219.012,20 52.000,00  304.753,05 

Ruína* 6 180.000,00 - 0,00 - 

Total: 518 13.338.980,00 18.357.068,52  2.048.000,00  4.589.267,13 
*Nas ruínas, como xa se explicou, aplícase unha axuda estatal de 30.000€ por vivenda substituta doutra previamente demolida 

Unha vez analizadas as estimacións de axudas edificio a edificio, como se pode apreciar nas táboas dos 
anexos e como se explicou no texto inmediatamente superior a esta táboa, eliximos aquel dos dous 
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resultados que permite a obtención dunha axuda máis grande dentro dos límites marcados polo plan, 
chegando a un total de estimación de financiamento de 14.089.127,77€, o que supón o 30,70% do total 
dos custos estimados das actuacións de rehabilitación de vivenda (PEC sen IVE). 

5.8.2. REURBANIZACIÓN DO ÁMBITO 

Para a reurbanización do ámbito, o plan estatal prevé unhas axudas por parte do Ministerio de ata 2.000 € 
por cada vivenda obxecto de rehabilitación. 

Como se explicou no punto 3.4.1. Fases de actuacións previstas non temos que limitar prazos temporais 
para a materialización que se estiman neste documento, e será labor dos técnicos da Oficina de 
Rehabilitación testar cos veciños as posibilidades de rehabilitación de cada ano con vistas a establecer 
unha proposta ás distintas administracións para a sinatura do convenio anual.  

Estimamos entón neste punto o total máximo de posibilidades de financiamento das actuacións de 
urbanización para o ámbito delimitado na presente memoria. A esta cantidade se irá accedendo ano a ano 
a medida que se vaia promovendo rehabilitar vivendas e proporcionalmente ao número de vivendas 
propostas ese ano no convenio. 

No ámbito existen un total de 518 vivendas, polo que a contía máxima de financiamento é de 
1.036.000 €. Esta cantidade supón unha porcentaxe inferior ao 40% de financiación máxima por 
parte do estado. 

 CUSTO (€) % 

AXUDAS ESTIMADAS 1.036.000,00  20,87 

CUSTO TOTAL DAS ACTUACIÓNS DE REURBANIZACIÓN (PEC sen IVE) 4.963.576,28 100 

 

5.8.3. EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN 

Como axuda ao financiamento da Oficina Municipal de Rehabilitación, o Plan Estatal prevé ata 1.000€ por 
vivenda rehabilitada para financiar os equipos e oficinas de información, xestión e acompañamento social. 
Pola súa banda, a CCAA prevé ata 1.500€ por vivenda rehabilitada para este concepto. 

Tendo en conta que existen un total de 518 vivendas, a contía máxima de financiamento podería 
chegar ata 518.000€ por parte do estado, e ata 777.000€ por parte da CCAA. A esta cantidade se irá 
accedendo ano a ano a medida que se vaia promovendo rehabilitar vivendas e proporcionalmente ao 
número de vivendas propostas ese ano no convenio. 
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5.9. ORZAMENTO TOTAL PROTEXIBLE  

Preséntase unha táboa resumo dos custos das actuacións e as súas estimacións de axudas: 

ACTUACIÓN CUSTO (€) 

1. REHABILITACIÓN PARQUE EDIFICATORIO 

Número total de actuacións 518 

Orzamento protexible 45.892.671,30 

Aportación Estatal 12.112.880,86 

Aportación Autonómica 1.976.246,91 

Aportación Concello 0,00 

Aportación doutras administracións 0,00 

Aportación Particulares 31.803.543,54 

2. REURBANIZACIÓN DO ESPAZO URBANO 

Número total de actuacións 25 

Orzamento protexible 4.963.576,28 

Aportación Estatal 1.036.000,00 

Aportación Autonómica 0,00 

Aportación Concello 3.927.576,28 

Aportación doutras administracións 0,00 

Aportación Particulares 0,00 

3. EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN* 

Orzamento protexible (por ano) 65.377,35 € 

Aportación Estatal (total en todo o desenvolvemento do ARI) 518.000,00 € 

Aportación Autonómica (total en todo o desenvolvemento do ARI) 777.000,00 € 

Aportación Concello 
o que cada ano non se 

cubra en base a axudas. 

Aportación doutras administracións 0,00 

Aportación Particulares 0,00 
*Especifícase a opción que, tras consultalo co Concello, parece a máis probable, sen que isto signifique que finalmente non elixan 
algunha das outras opcións analizadas no punto 5.7 Resumo global do custo do equipo de xestión.
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6.  PLAN DE REALOXAMENTO 

Dado que as actuacións que se levarán a cabo son compatibles co mantemento do uso mentres se realizan 
as tarefas de rehabilitación, non se contempla a necesidade de realoxamento. 

A consecuencia do antes exposto, non se realiza un plan de realoxamento, e non é necesario o 
financiamento desta carga por parte dos propietarios nin dos entes que participan no financiamento das 
actuacións de rehabilitación.
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7. BORRADOR DE ORDENANZA DE REGULACIÓN DAS ACTUACIÓNS E 
CONVOCATORIA DE AXUDAS 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
VIVENDAS E URBANIZACIÓN NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CASCO 
VELLO DE PONTEAREAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

I. En desenvolvemento dos convenios asinados entre o Ministerio competente en materia de vivenda, a 
Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas, regúlanse nesta ordenanza os criterios e procedementos 
que cómpre seguir para acceder ás axudas públicas destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas 
na Área de Rehabilitación Integral do Casco Vello de Ponteareas. 

II. Os programas de actuación subvencionados abranguen a rehabilitación en edificios e vivendas, 
incluídas as vivendas unifamiliares, de urbanización ou reurbanización dos espazos públicos e, de ser 
o caso, de construción de edificios ou vivendas en substitución de edificios ou vivendas demolidos. Con 
eles téntase estimular a rehabilitación do núcleo histórico, tanto na súa dimensión física como na da súa 
necesaria revitalización social, económica e cultural.  

III. Con carácter xeral, poderán acollerse ás subvencións previstas nesta ordenanza aquelas actuacións de 
rehabilitación de inmobles que se atopen situados dentro da Área de Rehabilitación Integral do Casco 
Vello de Ponteareas e sexan conformes ás condicións e limitacións establecidas normativamente. As 
solicitudes de intervención e as contías máximas das subvencións establécense procurando 
desincentivar o baleirado dos edificios e favorecer a instalación de usos permitidos nas plantas baixas, 
a conservación, mellora da habitabilidade ou aumento do número de vivendas, a adecuación a casos 
de mobilidade reducida, accesibilidade, eficiencia enerxética e a atención aos supostos de insolvencia 
económica. En todo caso, para garantir unha xusta distribución dos fondos dispoñíbeis, as 
administracións públicas implicadas estudiarán de forma coordinada e conxunta cada solicitude 
individual de rehabilitación. 

IV. Por outra banda, para garantir a efectiva revitalización dos usos residenciais e contribuír á súa 
diversificación funcional, a ordenanza esixe o compromiso formal de habitar as vivendas rehabilitadas, 
xunto á presentación do resto da documentación alí prevista. 

V. Na redacción desta ordenanza tívose en conta o disposto no R.D. 106/2018, do 9 de marzo (BOE nº 61 
do 10 de marzo), polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021; na Resolución do 3 de agosto 
de 2018 (DOG nº 156 do 17 de agosto), pola que se regula o procedemento para a participación no 
Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-
2021; e na Resolución do 31 de maio de 2019 (DOG nº 108 do 10 de xuño) pola que se modifica a 
Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa 
de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018–2021. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS. 

Artigo 1. Obxecto 

1. A presente ordenanza ten por obxecto regular as subvencións que se outorguen ao abeiro do convenio 
subscritos entre a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), e o Concello 
de Ponteareas en materia de actuación na Área de Rehabilitación Integral (ARI) do Casco Vello de 
Ponteareas, dentro do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 
Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE nº 61 do 10 de marzo de 2018). 

2. Ademais, esta ordenanza será de aplicación ao desenvolvemento dos sucesivos convenios que se 
subscriban entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas, no marco de futuros Plans de vivenda. 

 

Artigo 2. Principios xerais 

A xestión das subvencións reguladas nesta ordenanza realizarase de acordo cos principios de publicidade, 
transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como de eficacia no 
cumprimento dos obxectivos fixados e de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos e 
rexerase polas seguintes normas: 
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1. Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o seu regulamento, aprobado polo Real 
Decreto 887/2006, do 21 de xullo. 

2. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e o seu regulamento, aprobado polo 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

4. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

5. Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

6. Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas 
autonómicos de  rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal 
de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación 
urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

7. Resolución do 31 de xullo de 2018, da Secretaría General de Vivienda, pola que se publica o convenio 
coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

8. Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa 
de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre 
o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para 
este programa. 

9. Resolución do 31 de maio de 2019 pola que se modifica a Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que 
se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación 
urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018–2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e 
se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa, e pola que se convoca 
a participación neste programa para a anualidade 2019. 

10. Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.  

11. Lei 8/2012, do 29 de xuño, de Vivenda de Galicia. 

12. Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ponteareas.  

13. As bases de execución dos orzamentos do Concello de Ponteareas. 

14. As presentes normas. 

 

Artigo 3. Carácter das axudas 

As axudas previstas nestas Normas terán o carácter de subvención a fondo perdido e serán outorgadas 
polo procedemento de concorrencia competitiva con convocatoria aberta, e poderán acollerse a elas 
calquera das actuacións consignadas no artigo 5 da presente ordenanza. 

 

Artigo 4. Ámbito territorial 

O ámbito territorial desta ordenanza é a Área de Rehabilitación Integral do Casco Vello de Ponteareas, 
declarada área de rehabilitación por resolución da Xunta de Galicia de ............., sen prexuízo de que o 
devandito ámbito poida ser modificado ou ampliado logo da aprobación polo procedemento legalmente 
establecido. 

 

Artigo 5. Tipos de actuación 

5.1. Actuacións subvencionables 

De conformidade co artigo 51 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, son actuacións subvencionables 
as seguintes: 

1. As previstas no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da 
mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas. 
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2. As previstas no artigo 43 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da 
conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas. 

3. A execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos 
edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, 
co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente. 

4. A execución das seguintes obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano:  

a. Obras de urbanización e reurbanización material dos espazos públicos, tales como consolidación, 
pavimentación, infraestruturas, instalacións, servizos de abastecemento de auga, saneamento, 
subministración enerxética, iluminación, iluminación, recollida, separación e xestión de residuos, 
telecomunicacións e utilización do subsolo. 

b. Obras de mellora da accesibilidade dos espazos públicos. 

c. Obras de mellora da eficiencia ambiental nas seguintes materias: 

- En materia de auga, as de redución do uso de auga potable e de rega, as de xestión sustentable 
das escorrentías urbanas, as augas pluviais e residuais, e as de xestión de depuración e o seu 
retorno adecuado ao medio. 

- En materia de enerxía, as de mellora da eficiencia enerxética en edificación e en servizos urbanos, 
as de implantación de enerxías renovables e sistemas de climatización centralizada ou de distrito, 
considerados eficientes segundo a Directiva 2012/27/UE, as de fomento da mobilidade 
sustentable e, en xeral, todas aqueloutras destinadas a reducir a demanda enerxética, as 
emisións de gases contaminantes e a aumentar o uso de enerxías renovables. 

- En materia de xestión de residuos e uso de materiais, as de mellora da reciclaxe dos materiais, 
conforme os plans nacionais ou autonómicos de recollida de residuos, as de uso, tanto de 
materiais reciclados ou renovables en edificacións e en urbanizacións como de materiais locais, 
ligados a estratexias de promoción dunha xestión sustentable do territorio. 

- En materia de protección e mellora da biodiversidade, as infraestruturas verdes urbanas, como 
as propostas de conectividade de espazos verdes, de promoción de cubertas verdes ou de 
implantación de especies adecuadas ao medio. 

5. As obras de demolición de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios de vivendas e 
vivendas de nova construción. Os novos edificios e vivendas deberán ter unha cualificación enerxética 
mínima B e cumprir, en todo caso, coas esixencias do Código Técnico da Edificación. 

6. As obras de construción de edificios e de vivendas, nos supostos de infravivenda e de chabolismo. 
Nestes casos, a edificación farase en función das unidades de convivencia residentes e das súas 
características e non en substitución doutros ou doutras demolidas, co fin de posibilitar a inclusión social, 
a través do desfrute dunha vivenda digna nun contexto integrador. 

7. Así mesmo, serán subvencionables: 

a. Os custos dos programas de realoxamento temporal dos ocupantes de inmobles que deban ser 
desaloxados da súa vivenda habitual ou, no seu caso, de que ocupasen unha infravivenda ou unha 
chabola, a consecuencia da correspondente actuación. Inclúense tamén as actuacións de 
acompañamento social integral e individualizado das unidades de convivencia para favorecer a 
adecuada inclusión de cada un dos seus compoñentes no seu novo entorno. 

b. Os gastos de equipamento e das oficinas, de xestión e de acompañamento social de actuacións 
subvencionables. 

5.2. Requisitos das actuacións    

1. Todas as actuacións deberán dispor de licenza municipal ou, se é o caso, someterse ao réxime de 
intervención municipal de comunicación previa, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais 
previas. 

2. As actuacións deberán axustarse ao proxecto ou á memoria elaborada para a súa execución, de 
conformidade coa resolución de cualificación provisional. 
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3. As actuacións non poderán estar iniciadas con anterioridade ás datas que se sinalen nas 
correspondentes convocatorias municipais. O prazo máximo de execución das actuacións virá 
determinado na resolución de cualificación provisional das vivendas. 

4. Exclúense das axudas os proxectos que supoñan o derrubamento total da edificación e os baleirados 
sen recuperación da estrutura orixinal salvo xustificación técnica suficientemente motivada. 

 

Artigo 6. Conformidade co planeamento 

1. Os inmobles e os usos para os que se solicitan as axudas deberán ser conformes coas determinacións 
da normativa aplicable en cada momento ou ben acadar a súa conformidade unha vez rematadas as 
obras obxecto das axudas. 

2. Será imprescindible para actuar neles dispoñer da autorización previa e preceptiva da Dirección Xeral 
de Patrimonio, así como das restantes autorizacións sectoriais preceptivas, e dispor de licenza municipal 
ou, no seu caso, someterse ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 

3. Poderán concederse axudas para obras parciais e circunstanciais en elementos identificados polo 
órgano municipal competente como desconformes co planeamento vixente, para adaptalos ao dito 
planeamento. Nestes supostos, poderá reducirse nun 25% a contía das axudas que lles fosen de 
aplicación segundo a ordenanza e previa valoración da Oficina de Rehabilitación, sendo imprescindible 
contar coa autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

Artigo 7. Condición dos inmobles 

1. Non se protexerán actuacións en edificios que carezan de seguridade estrutural e construtiva, de 
subministración eléctrica e/ou de acaída funcionalidade da rede de saneamento e de rede de auga, 
agás que as obras inclúan as necesarias para a consecución das condicións sinaladas. 

2. Non se protexerán obras de acabados cuxa finalidade sexa puramente decorativa.  

3. Non se subvencionarán obras ou partidas de obras iniciadas con anterioridade á realización da primeira 
visita técnica ao inmoble por parte dos técnicos da Oficina de Rehabilitación. 

4. O inmoble estará dentro do ámbito acordado na presente ordenanza. 

 

Artigo 8. Beneficiarios/as 

8.1. Persoas ou entidades beneficiarias 

1. Poderá ser beneficiaria destas axudas quen asuma a responsabilidade da execución integral da ARI 
delimitada pola actuación. 

2. As persoas e as entidades beneficiarias das axudas deberán cumprir os requisitos establecidos no artigo 
7.2 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

3. Cando a execución da actuación corresponda a varios beneficiarios, a axuda distribuirase en proporción 
ó custo asumido por cada un. As persoas beneficiarias destinará o importe íntegro da axuda ao 
pagamento das correspondentes actuacións. Cando se trate de comunidades de persoas propietarias, 
esta regra resultará igualmente de aplicación, con independencia de que, tanto o seu importe, como o 
custo das obras, deba repercutirse nas persoas propietarias e, se éo caso, nos locais comerciais ou 
predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras previstas na lexislación de propiedade 
horizontal. 

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comunidade ou da 
agrupación de comunidades de persoas propietarias incorra nunha ou varias das prohibicións 
establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, non se atribuirá a dito propietario a 
parte proporcional que lle correspondería da axuda recibida, que se rateará entre os restantes membros 
da comunidade ou agrupación. 

4. O concello poderá ser beneficiario das subvencións previstas para os gastos de mantemento dos 
equipos técnicos e das oficinas de información e de xestión e as previstas para actuacións de 
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urbanización e reurbanización, para o que deberá ter cumprido o deber de remisión ao Consello de 
Contas de Galicia das contas xerais de cada exercicio. 

5. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas en que concorra algunha 
das circunstancias previstas nos artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, 
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nin a quen se lle revogase algunha 
das axudas contidas nesta ou en anteriores plans de vivenda por causas imputables á persoa ou á 
entidade solicitante; segundo o artigo 7.5 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

6. Consideraranse sectores preferentes aqueles que se definen na lexislación específica, que sen prexuízo 
dos novos que se poidan regular ou que determine a Comunidade Autónoma de Galicia, son os 
seguintes: familia numerosa; unidades familiares monoparentais con cargas familiares; persoas que 
teñan sufrido execución hipotecaria previa da súa vivenda habitual, ou que teñan dado a vivenda 
habitual en pago de débeda; unidades de convivencia nas que exista algunha vítima acreditada de 
violencia de xénero; unidades de convivencia nas que algunha persoa asume a patria potestade, tutela 
ou acollemento familiar permanente do menor orfo por violencia de xénero; unidades de convivencia 
que afectadas por situacións catastróficas; unidades de convivencia que conten con algún membro con 
discapacidade; unidades de convivencia nas que todas as persoas integrantes se atopen en situación 
de desemprego e teñan esgotada as prestacións correspondentes a tal situación; mulleres en situación 
de necesidade ou en risco de exclusión, en especial cando teñan fillos menores exclusivamente ao seu 
cargo; e de persoas sen fogar. Todo segundo o artigo 7.4 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

8.2. Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias 

1. As persoas e as entidades beneficiarias das axudas deberán cumprir con recollido nos artigo 13 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

2. Realizar a totalidade das actuacións de rehabilitación para as que se concedeu a axuda, de 
conformidade coa resolución de cualificación provisional. 

3. Estar en disposición dos títulos habilitantes esixibles para o desenvolvemento dos traballos obxecto da 
axuda (comunicación previa, licenza...), así como cumprir cos requisitos establecidos nas normativas 
de aplicación. 

4. Comunicar ao Concello de Ponteareas calquera modificación das condicións que motivaron o 
recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda. 

5. Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que o Concello de Ponteareas e/ou o IGVS 
considere pertinentes durante a vixencia da subvención. 

6. Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral  da Comunidade Autónoma 
de Galicia, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas de Galicia no exercicio das súas funcións 
de fiscalización e control do destino das subvencións, ou polo Concello de Ponteareas ou o IGVS. 

7. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos 
electrónicos mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. 

8. Subministrar ao IGVS, logo do requirimento para o efecto, de conformidade co artigo 4 da Lei 1/2016, 
do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento das 
obrigas previstas no título I da citada Lei. 

9. As demais que deriven da Resolución do 3 de agosto pola que se regula o procedemento para a 
participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Programa Estatal 
de Vivenda 2018-2021 da Xunta de Galicia e do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. FINANCIAMENTO DAS ACTUACIÓNS 

Artigo 9. Contía das axudas 

9.1. Subvencións estatais 

1. A contía máxima das axudas contidas no Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, non poderá exceder, 
de forma individualizada, o 40% do custo subvencionable da actuación, agás para o realoxamento das 
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familias e para o financiamento do custo de xestión e dos equipos e oficinas de planeamento, 
información e acompañamento social, en que non operará este límite porcentual. 

Esta porcentaxe máxima poderá ser do 75% se os ingresos da unidade de convivencia da persoas 
propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio son inferiores a 
tres veces o IPREM. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuación para a mellora 
da accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria ou arrendataria, 
promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio, que existen persoas con discapacidade ou 
maiores de 65 anos. 

2. A contía máxima determinarase atendendo ao custo total da intervención e calcularase multiplicando o 
número total de vivendas polas axudas unitarias establecidas a seguir: 

a. Ata 12.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía 
residencial colectiva, para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en 
vivendas, con redución de demanda enerxética, nos termos establecidos no artigo 36 do Real 
Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

b. Ata 8.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía 
residencial colectiva, para actuacións de conservación, da mellora da seguridade de utilización e 
da accesibilidade en vivendas, nos termos establecidos no artigo 43 do Real Decreto 106/2018, do 
9 de marzo, e para as actuacións de mantemento e intervención sinaladas no artigo 51.1.a) citado 
no Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, e no ordinal décimo cuarto apartado 3 da Resolución 
do 3 de agosto de 2018. 

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías con 120 euros 
por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos. Ademais, 
poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie 
construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e vivendas declaradas ben de interese 
cultural, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación 
urbanística correspondente. 

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos, 
será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación. 

Estas axudas solicitaranse, xestionaranse e resolveranse para a vivenda ou, de ser o caso, 
conxuntamente para todo o edificio, sen prexuízo da súa posterior repartición e repercusión 
proporcional, e destinaranse integramente ao pagamento das cotas correspondentes ás actuacións 
subvencionables, unha vez repercutidas proporcionalmente. 

c. Ata 30.000 euros por cada vivenda construída en substitución doutra previamente demolida ou 
construída, nos casos de infravivenda ou chabolismo. 

d. Ata 2.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación e/ou por cada vivenda construída, para 
as actuacións de mellora da calidade e sustentación do medio urbano. 

Neste caso, o cómputo do número de vivendas obxecto de rehabilitación e/ou construción, para os 
efectos da determinación deste compoñente da axuda, corresponderase co número de vivendas 
que en orixe vaian ser obxecto de rehabilitación ou nova construción dentro da ARI declarada. Se 
finalmente, o número de vivendas rehabilitadas ou construídas fose inferior, este cómputo non se 
verá alterado, salvo que o número de vivendas rehabilitadas ou construídas fose inferior ao 50 % 
das inicialmente previstas no acordo específico, caso en que a axuda unitaria por vivenda se verá 
reducida ata non poder superar 1.500 euros por cada vivenda efectivamente rehabilitada ou 
construída. 

e. Ata 4.000 euros anuais, por unidade de convivencia para realoxar, durante o tempo que duran as 
obras e ata un máximo de 3 anos, para as actuacións de realoxamento temporal. 

f. Ata 1.000 euros por vivenda rehabilitada ou construída, para financiar o custo de xestión e dos 
equipamentos e oficinas de planeamento, de información, de xestión e de acompañamento social. 

9.2. Subvencións autonómicas 

O IGVS, con cargo aos seus orzamentos, subvencionará as actuacións coa contía máxima de: 
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1. Ata 4.000 euros por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación, sen que a subvención poida exceder 
do 10 % do orzamento protexido de rehabilitación da vivenda ou do edificio. 

2. Ata 1.500 euros por vivenda rehabilitado ou construída en substitución doutra demolida, para financiar 
o custe dos equipos e das oficinas de planeamento, de información, de xestión e de acompañamento 
social. 

 

Artigo 10. Orzamento protexible 

1. O orzamento protexible da actuación constitúe o custo total de todas as actuacións que se subvencionan 
segundo o previsto no artigo 5 da presente ordenanza. Para a determinación do orzamento protexible 
teranse en conta os informes técnicos emitidos pola Oficina de Rehabilitación do Concello de 
Ponteareas trala súa revisión. 

2. As actuacións protexibles incluirán, para os efectos da determinación do custo total das obras, os 
honorarios dos profesionais que interveñan, o custo de redacción dos proxectos, direccións técnicas ou 
facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación 
administrativa e calquera outro gasto similar, derivado da actuación, sempre que estean debidamente 
xustificados. No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos. 

3. O custo subvencionable das obras, incluíndo os honorarios dos profesionais que interveñan, o custo de 
redacción do proxecto, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios 
sinalados no punto anterior non poderán superar os custos medios do mercado que correspondan a 
tales actuacións, os cales se determinarán de conformidade coa última edición publicada da Base de 
prezos da Construción de Galicia ou normativa que a substitúa. 

4. Non se establece contía mínima para o orzamento protexible. 

 

Artigo 11. Compatibilidade con outras axudas 

1. As subvencións deste programa son compatibles con calquera outra axuda pública, sempre e cando a 
suma do importe de todas elas non supere o custo total da actuación concreta. 

2. Non poderán ser beneficiarias deste programa as persoas beneficiarias das axudas do programa de 
mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, do programa de fomento da 
conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do programa de 
fomento do parque de vivenda en alugueiro e do programa de fomento de vivendas para persoas 
maiores e persoas con discapacidade, do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN 

Artigo 12. Solicitude de subvención 

1. As persoas e as entidades interesadas, dentro do prazo establecido en cada convocatoria municipal, 
deberán dirixir a solicitude de subvención ao Concello de Ponteareas.  

Ditas solicitudes presentaranse en instancia normalizada que se facilitará nas dependencias da Oficina 
de Rehabilitación, por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

2. Coa solicitude de subvención deberase acompañar, salvo nos casos en que se autorice a súa consulta, 
a seguinte documentación: 

a. Documentación acreditativa da identidade persoa ou entidade solicitante e, de ser o caso, da súa 
persoa representante. 

b. Xustificación da titularidade do edificio ou vivenda. 

c. Proxecto técnico ou memoria no que se describan as obras a executar e a súa valoración, coa 
desagregación das partidas, segundo o disposto nos artigos 36, 43 e 51 do Real Decreto 106/2018, 
do 9 de marzo. O proxecto ou memoria deberá indicar, así mesmo, os datos fundamentais do 
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edificio: situación, número de vivendas e locais, superficie construída sobre rasante, superficie 
sobre rasante con uso residencial e unha reportaxe fotográfica das obras que se van realizar. 

d. Licenza, comunicación previa e/ou autorizacións necesarias para a execución das obras. 

e. No caso de que a persoa solicitante sexa unha entidade sen personalidade xurídica ou persoa 
xurídica, pública ou privada, documentación acreditativa da súa constitución, así como o acordo 
para a execución das obras que son obxecto da solicitude de subvención. 

f. No caso de que as obras se realicen en edificios de tipoloxía residencial colectiva, unha relación 
de persoas propietarias do edificio, con indicación da súa identidade e a referencia catastral de 
cada vivenda e local, así como unha certificación de cada persoa propietaria de estar ao día coa 
Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e coa 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e de non estar incurso en ningunha das prohibicións 
para obter a condición de persoa beneficiaria da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, e da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

g. En todo caso, o Concello de Ponteareas como entidade xestora das subvencións, poderá requirirlle 
ao solicitante, en calquera momento do procedemento, documentación complementaria se a 
considera necesaria para a xustificación do cumprimento dos requisitos previstos no Real Decreto 
106/2018, do 9 de marzo.  

3. A instrución do procedemento corresponderalle á Oficina de Rehabilitación que, en todo caso asesorará 
aos solicitantes sobre cuestións técnicas e administrativas relacionadas coa convocatoria. 

 

Artigo 13. Criterio de selección das actuacións 

O Concello de Ponteareas, entre tódalas solicitudes presentadas que reúnan os requisitos para poder 
acceder a este tipo de axudas, dentro dos límites orzamentarios previstos nos Convenios asinados cos 
órganos competentes en materia de vivenda da Xunta de Galicia e do Estado, realizará unha proposta 
motivada da selección en función dos seguintes criterios coa ponderación que se indica: 

1. Estado de conservación do edificio e urxencia, necesidade ou conveniencia n realización das obras para 
paliar a súa perda ou deterioro: máximo 30 puntos. 

2. Niveis de renda dos membros da unidade familiar: máximo 30 puntos. 

3. Tipo de obra a realizar, priorizando o nivel de catalogación da normativa urbanística vixente: máximo 20 
puntos 

4. Obras que sexan de intervención xeral sobre o edificio fronte ás intervencións parciais: máximo 10 
puntos 

5. Interese arquitectónico da proposta de actuación en tanto recupere os valores ou elementos orixinais 
do edificio ou derruben ou substitúan os engadidos que desvirtúan ou descontextualizan a composición 
arquitectónica do mesmo: máximo 10 puntos. 

 

Artigo 14. Procedemento de cualificación provisional das actuacións 

1. Tras examinar as solicitudes presentadas en prazo e tras realizar as correspondentes visitas de 
inspección aos edificios ou vivendas para comprobar o estado da edificación, a dirección da Oficina de 
Rehabilitación emitirá informe do cumprimento das esixencias impostas para adquirir a condición de 
beneficiario/s da subvención que se elevará á Comisión de valoración a fin de que emita proposta dos 
beneficiarios finalistas ao órgano competente para a súa aprobación.  

Tras esta aprobación elaborarse unha proposta de cualificación provisional que se remitirá á Área 
Provincial de Pontevedra do IGVS, que conterá a identificación da persoa ou entidade solicitante, o tipo 
de actuación, o orzamento protexido e o prazo de execución das actuacións. A esta proposta deberá 
xuntarse unha certificación municipal do cumprimento dos requisitos exixidos polo Real Decreto 
106/2018, do 9 de marzo, referida ás actuacións, aos edificios, ás vivendas, así como ás persoas ou 
entidades beneficiarias. 
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2. A persoa titular da correspondente xefatura territorial do IGVS ditará unha resolución sobre a 
cualificación provisional, que conterá a identificación da persoa solicitante e describirá o tipo de 
actuación, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación, o seu orzamento protexido e o 
prazo de execución e de comunicación do remate das obras. 

3. Serán causas de denegación da cualificación provisional, ademais das que poida sinalar o concello, as 
seguintes: 

a. Que a actuación prevista non se atope entre as actuacións de rehabilitación acollidas neste 
programa. 

b. Que a actuación non se axuste ás determinacións do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, ou 
ao acordo específico asinado co Ministerio de Fomento. 

4. O IGVS remitirá ao Concello de Ponteareas as Cualificacións Outorgadas e o Concello de Ponteareas, 
a súa vez, enviará aos solicitantes as ditas Cualificacións. 

As solicitudes que non cumpran os requisitos serán incluídas nunha proposta denegatoria das axudas e 
serán tamén comunicadas ao solicitante. 

5. O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación provisional será de dous meses, contados 
a partir do día seguinte ao da entrada na Área Provincial de Pontevedra do IGVS da proposta municipal 
de cualificación provisional. Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta 
entenderase denegada. 

6. Contra a resolución que sobre a cualificación provisional dite a correspondente xefatura territorial do 
IGVS poderase interpor un recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun 
(1) mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación. 

 

Artigo 15. Execución das obras 

1. Tras a obtención da Cualificación provisional para a actuación, o solicitante deberá presentar no Rexistro 
Xeral do Concello de Ponteareas a Comunicación de inicio das obras. 

2. Unha vez recibida a comunicación da cualificación provisional, o solicitante deberá colocar no exterior 
da vivenda ou edificio o cartel informativo do programa de axudas para a rehabilitación de acordo co 
deseño proposto pola Oficina de Rehabilitación; o cal deberá permanecer até o cobro total das axudas 
solicitadas. 

3. As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que serviu 
de base para a concesión inicial das axudas, non admitíndose máis modificacións na súa execución que 
as autorizadas expresamente pola Oficina de Rehabilitación que, en todo caso, deberán estar 
amparadas pola correspondente licenza. 

4. O solicitante deberá comunicar á Oficina de Rehabilitación calquera eventualidade que poida supor 
unha modificación das condicións tidas en conta para a cualificación da actuación, así como as 
eventualidades que puidesen afectar ao prazo de execución da obra. 

5. A Oficina de Rehabilitación prestará o seu asesoramento técnico na execución das obras e poderá, en 
todo caso, supervisar de oficio as obras sempre que o considere oportuno, co obxecto de comprobar a 
súa correcta execución e o cumprimento das condicións a que se encontren sometidas en virtude das 
axudas concedidas e da licenza urbanística. 

6. Coa finalidade de garantir o axeitado seguimento das obras, a solución de posibles incidencias e a 
coordinación entre o solicitante das axudas, a Oficina de Rehabilitación e as empresas executoras das 
obras, nomearase un representante único encargado da coordinación co técnico da Oficina encargado 
do seguimento. 

 

Artigo 16. Documentación final de obra 

1. Unha vez se rematen as obras, e previo á obtención da Cualificación definitiva para a actuación, o 
solicitante deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello de Ponteareas a documentación que 
continuación se relaciona, en orixinal ou copia compulsada, non sendo necesario esgotar o prazo 
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máximo; tendo para isto o prazo máximo que se determine nas correspondentes convocatorias 
municipais. 

a. Comunicación final das obras.  

Declaración expresa por parte do beneficiario de que o proxecto foi executado conforme o indicado 
na solicitude ou polo técnico director das obras (en caso de obras maiores) a través da certificación 
final das obras. De existir modificacións no proxecto, achegarase un informe técnico ou documento 
cos datos e incidencias máis significativas ocorridas durante a execución. Neste caso, previo ao 
momento da realización de modificacións sobre o contido no proxecto, deberanse comunicar á 
Oficina de Rehabilitación os cambios desexados e dispor dos títulos habilitantes necesarios. 

b. Facturas orixinais pola totalidade das obras realizadas subvencionables e xustificantes de 
pagamento. 

O solicitante achegará a seguinte documentación xustificativa do gasto: 

- Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade (actuación), con identificación 
do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e data de pagamento, indicando, se 
é o caso, as desviacións acaecidas sobre o orzamento subvencionado. 

- As facturas, ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con 
eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior, 
emitidas polos provedores en relación coa actuación subvencionada. 

- As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Regulamento polo que se regulan as 
obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012 de 30 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento polo que se regulan las obrigacións de facturación. 

- Para cada un dos documentos xustificativos de gasto: transferencias bancarias, certificacións 
bancarias ou extractos bancarios, nos cales deberán estar claramente identificados o receptor e 
o emisor do pagamento. 

- Non se admitirán como xustificantes os documentos acreditativos de pagamentos en metálico nin 
os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen 
de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade. 

c. Podería ser necesario achegar outra documentación administrativa e técnica final, como: licenza 
de primeira ocupación, boletíns de instalacións, etc. 

d. Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para as mesmas actuacións 
subvencionadas, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes de resolución, das 
distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais. 

e. Os órganos competentes do Concello de Ponteareas poderán solicitar as aclaracións ou informes 
relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. No caso de que non fosen 
remitidos polo beneficiario dentro do prazo que se sinale, poderá entenderse que renuncia á 
subvención. 

 

Artigo 17. Cualificación definitiva das actuacións 

1. Recibida a documentación xustificativa relacionada no artigo anterior, a Oficina de Rehabilitación 
realizará unha visita ao inmoble e as comprobacións que estime oportunas previa á emisión do informe 
de final de obra e tramitará o expediente para a obtención da cualificación definitiva. O persoal da Oficina 
de Rehabilitación do Concello de Ponteareas procederá a realizar as seguintes comprobacións: 

a. Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e coas exixencias establecidas na 
resolución de cualificación provisional. 

b. Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias. 

c. Que o pagamento efectivo das facturas e os documentos bancarios de pagamento das anteditas 
actuacións foron realizados polas persoas ou as entidades beneficiarias que figurasen na 
resolución de cualificación provisional. 
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2. Logo de realizar o apuntado no punto anterior, e aprobada a axuda polo órgano competente municipal, 
a Oficina de Rehabilitación elaborará unha proposta de cualificación definitiva, que conterá  a 
identificación da persoa ou entidade beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento xustificado e a 
proposta de subvención final que se aboará. A esta proposta de cualificación definitiva, que se remitirá 
á Área Provincial de Pontevedra do IGVS, deberá xuntarse unha certificación municipal do cumprimento 
dos requisitos establecidos polo Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, na presente resolución e na 
correspondente resolución de cualificación provisional, relativos tanto á actuación como á persoa ou 
entidade beneficiaria. 

3. A correspondente xefatura territorial do IGVS, logo das comprobacións que considere oportunas, 
resolverá sobre a cualificación definitiva. Na resolución pola que se concede a cualificación definitiva 
constará o tipo de actuación realizada, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación e o 
importe do orzamento protexible.  

4. Serán causas de denegación da cualificación definitiva, ademais das que poida sinalar o concello, as 
seguintes: 

a. Non executar as obras de conformidade co previsto na resolución de cualificación provisional, 
executalas parcialmente ou executar obras distintas das previstas na citada resolución de 
cualificación provisional. 

b. Non executar as obras de conformidade coa licenza de obras ou non cumprir as condicións 
recollidas nela, ou coa comunicación previa no caso de que a actuación non estivese sometida a 
licenza. 

c. Incumprir o prazo de execución previsto na resolución de cualificación provisional. 

d. Incumprir calquera dos requisitos previstos no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, nesta 
resolución e no correspondente acordo específico, para obter a condición de persoa ou entidade 
beneficiaria. 

5. O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación definitiva será de dous meses, contados 
a partir do día seguinte ao da entrada na Área Provincial de Pontevedra do IGVS da proposta municipal 
de cualificación definitiva. Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta 
entenderase denegada. 

6. As cualificación definitivas outorgadas serán remitidas polo IGVS ao Concello de Ponteareas que, como 
órgano xestor, notificará aos solicitantes o dito outorgamento. 

7. Contra a resolución que sobre a cualificación definitiva dite a correspondente xefatura territorial do IGVS 
poderase interpor un recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun (1) 
mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación. 

 

Artigo 18. Xustificación e abono das axudas 

1. A cualificación definitiva supón a xustificación da execución de todas as actuacións cualificadas. 

2. A certificación municipal que se acompaña á proposta de cualificación definitiva constituirá a memoria 
xustificativa do custo da actividade exixida no artigo 48.2 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño. 
Logo de examinar os datos remitidos por cada concello, a Área Provincial de Pontevedra do IGVS 
formulará a xustificación da aplicación dos fondos previstos en cada un dos acordos específicos. 

3. O Concello de Ponteareas aboará as subvencións ás persoas e ás entidades beneficiarias e xustificará 
os pagamentos realizados, tanto respecto das subvencións estatais, para a súa comunicación ao 
Ministerio de Fomento, como das subvencións autonómicas. Estas xustificacións deberán realizarse á 
Área Provincial de Pontevedra do IGVS nun prazo dun (1) mes, contando a partir do día seguinte ao 
que se tivesen realizado os oportunos pagamentos. 

4. O Concello remitirá á Área Provincial de Pontevedra do IGVS as certificacións dos gastos de 
mantemento de equipamentos técnicos e das oficinas de información e de xestión, conforme o anexo III 
(que se xunta na Resolución do 31 de maio de 2019). Estas certificacións deberán facer referencia aos 
gastos contabilizados, ás obrigas recoñecidas e aos pagamentos realizados no período correspondente, 
á finalidade para a cal foron aplicados e as outras axudas que, de ser o caso, percibise o Concello para 
este mesmo fin. 
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5. O Concello procederá á minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento xustificado 
teña unha contía inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, sempre e 
cando se acredite que a actuación concreta está totalmente executada. 

 

Artigo 19. Modificación da resolución 

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención 
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou 
privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. 

 

Artigo 20. Reintegro da subvención 

Ademais das previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, serán causas de reintegro as seguintes: 

1. O incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención, que 
comportará, así mesmo, o incremento do reintegro da subvención percibida co xuro legal 
correspondente dende o seu pagamento, máis un 25 % segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, salvo que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente. 

2. A non comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación substancial das condicións que 
motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza, que consta de 20 artigos e unha disposición final, entrará en vigor unha vez 
aprobada definitivamente e publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e unha vez transcorrido 
o prazo ao que se refire o artigo70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 
permanecendo en vigor ata a súa derrogación ou modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Ponteareas, a febreiro de 2021 

 
El Arquitecto-Redactor 

Fdo.: FEDERICO GARCÍA GIL  
Nº colegiado COAG: 4529. 
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8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Achéganse os seguintes planos: 

1. Situación e Ortofoto do ámbito 
2. Delimitación do ámbito proposta 
3. Normativa urbanística vixente_Plano de Ordenación do Casco Urbano 
4. Normativa urbanística vixente_Plano de adaptación do Decreto 207/2002 de Suspensión das NNSS 
5. Normativa urbanística PXOM en fase de aprobación 
6. Estado das edificacións / Actuacións de rehabilitación 
7. Nivel de protección e catalogación segundo PXOM 
8. Alturas das edificacións 
9. Nivel de ocupación de vivendas 
10. Nivel de ocupación de baixos comerciais 
11. Estrutura viaria 
12. Actuacións de urbanización 
13. Priorización das actuacións na edificación 
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9. ANEXOS 

Incorpóranse os seguintes anexos documentais: 

ANEXO 1: REPORTAXE FOTOGRÁFICA 

ANEXO 2: TÁBOAS DE DATOS POR EDIFICIO 

ANEXO 3: RUEIRO APORTADO POLO CONCELLO 
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9.1. REPORTAXE FOTOGRÁFICA 
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9.2. TÁBOAS DE DATOS POR EDIFICIO 
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DATOS EDIFICACIÓNS ESTIMACIÓN FINANCIAMENTO 
Nº  REF. CATASTRAL  TIPO 

EDIFICACIÓN  
Nº 

PLANTAS  
ANO 

CONST.  
VIVENDAS BAIXOS COMERCIAIS ESTADO 

CONSERV.  
NIVEL 

PROTECCIÓN 
(PXOM*)  

SUP. 
CONST. 
TOTAL 

(m²)  

ORZAMENTO 
PROTEXIBLE 
(€)  

AXUDAS ESTATAIS AXUDAS AUTONÓMICAS AXUDA 
TOTAL (€)  Nº  HABITADA

S 
Nº SUP. 

TOT. 
(m²) 

EN 
USO 

UNITARIAS 
(€) 

MÁX. 40 % 
(€) 

UNITARIAS 
(€) 

MÁX. 10 % 
(€) 

RÚA CANTEIRO JOSÉ CERVIÑO 
4 0998006NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II 1977 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 168 143.942,40 21.000,00 57.576,96 4.000,00 14.394,24 25.000,00 

6 0998007NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1977 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 181 155.080,80 21.000,00 62.032,32 4.000,00 15.508,08 25.000,00 

8 0998008NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 242 207.345,60 21.000,00 82.938,24 4.000,00 20.734,56 25.000,00 

TRAVESÍA CIRCUNVALACIÓN 
2 0897012NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II+I 1900 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 157 84.073,50 21.000,00 33.629,40 4.000,00 8.407,35 25.000,00 

RÚA REAL (N-120) 
9 0897501NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
III 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 909 778.831,20 21.000,00 311.532,48 4.000,00 77.883,12 25.000,00 

10 0897001NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1928 1 0 1 100 1 Regular Tipolóxico 200 80.325,00 34.000,00 32.130,00 4.000,00 8.032,50 36.130,00 

S.N. 0998005NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1910 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 195 208.845,00 21.000,00 83.538,00 4.000,00 20.884,50 25.000,00 

11 0998004NG4609N Comercial I 1900 0 0 1 132 0 Malo Tipolóxico 134 - - - - - - 
13 0998003NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
I+I 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 118 101.102,40 21.000,00 40.440,96 4.000,00 10.110,24 25.000,00 

14 0897301NG4609N Almacén II 1900 0 0 1 0 0 Malo Tipolóxico 48 - - - - - - 
15 0998002NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 118 126.378,00 21.000,00 50.551,20 4.000,00 12.637,80 25.000,00 

16 0997401NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+I+I 1954 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 95 101.745,00 21.000,00 40.698,00 4.000,00 10.174,50 25.000,00 

17 0997301NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

IV 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 633 542.354,40 21.000,00 216.941,76 4.000,00 54.235,44 25.000,00 

19 0997301NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 1 1 41 0 Malo Tipolóxico 476 390.272,40 26.330,00 156.108,96 4.000,00 39.027,24 30.330,00 

21 1097303NG4609N Almacén II 1900 0 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 159 - - - - - - 
23 1097302NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
IV 1987 4 2 2 330 2 Bo - 964 256.718,70 119.600,00 102.687,48 16.000,00 25.671,87 118.687,48 

25 1097304NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1987 1 0 1 50 1 Regular Tipolóxico 244 117.274,50 31.500,00 46.909,80 4.000,00 11.727,45 31.500,00 

27 1097317NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 441 472.311,00 21.000,00 188.924,40 4.000,00 47.231,10 25.000,00 

29 1097307NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1960 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 88 47.124,00 21.000,00 18.849,60 4.000,00 4.712,40 22.849,60 

31 1097308NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 196 167.932,80 21.000,00 67.173,12 4.000,00 16.793,28 25.000,00 

33 1097308NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1988 1 1 1 35 0 Malo Tipolóxico 160 122.094,00 25.550,00 48.837,60 4.000,00 12.209,40 29.550,00 

35 1097310NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1986 1 1 0 0 0 Bo - 274 88.036,20 20.000,00 35.214,48 4.000,00 8.803,62 24.000,00 

37 1097311NG4609N Almacén I 1900 0 0 0 0 0 Bo - 392 - - - - - - 
39 1097312NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II 1949 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 240 128.520,00 21.000,00 51.408,00 4.000,00 12.852,00 25.000,00 

41 1097313NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 140 74.970,00 21.000,00 29.988,00 4.000,00 7.497,00 25.000,00 

43 1097314NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

I+I 1900 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 180 96.390,00 21.000,00 38.556,00 4.000,00 9.639,00 25.000,00 

45 1097315NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 146 125.092,80 21.000,00 50.037,12 4.000,00 12.509,28 25.000,00 

RÚA RECUNCHO DAPRAZA 
1 0897002NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II+I 1928 1 0 1 59 0 Regular Tipolóxico 118 47.391,75 28.670,00 18.956,70 4.000,00 4.739,18 22.956,70 

2 0897003NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1970 1 0 0 0 0 Bo - 500 160.650,00 20.000,00 64.260,00 4.000,00 16.065,00 24.000,00 
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5 0897801NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1985 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 294 157.437,00 21.000,00 62.974,80 4.000,00 15.743,70 25.000,00 

9 0897901NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 1 146 0 Bo Estrutural 292 70.364,70 39.980,00 28.145,88 4.000,00 7.036,47 32.145,88 

11A 0897403NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1940 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 148 79.254,00 21.000,00 31.701,60 4.000,00 7.925,40 25.000,00 

11B 0897402NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+II 1950 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 276 147.798,00 21.000,00 59.119,20 4.000,00 14.779,80 25.000,00 

12 0897401NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 75 0 Regular Tipolóxico 150 60.243,75 30.750,00 24.097,50 4.000,00 6.024,38 28.097,50 

RÚA DOS FERREIROS 
3 1097041NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
III 1940 1 0 0 0 0 Bo - 201 64.581,30 20.000,00 25.832,52 4.000,00 6.458,13 24.000,00 

4 0997402NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+II 2004 1 1 0 0 0 Bo - 346 111.169,80 20.000,00 44.467,92 4.000,00 11.116,98 24.000,00 

5 0997201NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 1 1 71 0 Bo Tipolóxico 213 57.030,75 30.230,00 22.812,30 4.000,00 5.703,08 26.812,30 

6 0897404NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 199 213.129,00 21.000,00 85.251,60 4.000,00 21.312,90 25.000,00 

7 0897602NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1974 1 0 1 43 0 Regular Ambiental 321 160.382,25 26.590,00 64.152,90 4.000,00 16.038,23 30.590,00 

8 0897802NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+II+I 1989 1 1 0 0 0 Bo - 264 84.823,20 20.000,00 33.929,28 4.000,00 8.482,32 24.000,00 

9 0897601NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 3 3 0 0 0 Bo Estrutural 507 162.899,10 63.000,00 65.159,64 12.000,00 16.289,91 75.000,00 

10 0897004NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 2010* 1 1 0 0 0 Bo - 455 146.191,50 20.000,00 58.476,60 4.000,00 14.619,15 24.000,00 

11 0897701NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1950 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 402 215.271,00 21.000,00 86.108,40 4.000,00 21.527,10 25.000,00 

12 0897005NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1959 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 923 494.266,50 21.000,00 197.706,60 4.000,00 49.426,65 25.000,00 

13 0896401NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 0 0 0 Bo Tipolóxico 532 170.931,60 21.000,00 68.372,64 4.000,00 17.093,16 25.000,00 

14 0897006NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Estrutural 319 341.649,00 21.000,00 136.659,60 4.000,00 34.164,90 25.000,00 

15 0897006NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

I+I 1989 1 0 0 0 0 Moi malo Ambiental 82 87.822,00 21.000,00 35.128,80 4.000,00 8.782,20 25.000,00 

16 0897007NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Estrutural 530 567.630,00 21.000,00 227.052,00 4.000,00 56.763,00 25.000,00 

17 0896416NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1970 3 2 1 60 0 Regular - 599 304.699,50 67.200,00 121.879,80 12.000,00 30.469,95 79.200,00 

18 0896001NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

I 1900 1 0 0 0 0 Bo Ambiental 142 45.624,60 21.000,00 18.249,84 4.000,00 4.562,46 22.249,84 

19 0896415NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1969 2 1 2 104 0 Bo - 383 106.350,30 52.480,00 42.540,12 8.000,00 10.635,03 50.540,12 

20 0896415NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Bo Ambiental 92 29.559,60 21.000,00 11.823,84 4.000,00 2.955,96 14.779,80 

21 0896414NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 0 0 0 Regular - 95 50.872,50 20.000,00 20.349,00 4.000,00 5.087,25 24.000,00 

22 0896003NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 0 0 0 0 Regular Ambiental 64 34.272,00 21.000,00 13.708,80 4.000,00 3.427,20 17.136,00 

23 0896201NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 1 0 0 0 Regular Ambiental 216 115.668,00 21.000,00 46.267,20 4.000,00 11.566,80 25.000,00 

24 0896004NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 46 0 Regular Ambiental 344 171.895,50 26.980,00 68.758,20 4.000,00 17.189,55 30.980,00 

25 0896211NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 1 0 0 0 Regular Ambiental 237 126.913,50 21.000,00 50.765,40 4.000,00 12.691,35 25.000,00 

26 0896005NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1962 2 1 1 82 0 Regular Tipolóxico 252 112.990,50 52.660,00 45.196,20 8.000,00 11.299,05 53.196,20 

27 0896210NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 0 0 0 0 Regular Ambiental 357 191.173,50 21.000,00 76.469,40 4.000,00 19.117,35 25.000,00 

28 0896006NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 1 84 0 Regular Ambiental 143 54.085,50 31.920,00 21.634,20 4.000,00 5.408,55 25.634,20 

29 0896209NG4609N Industrial II 1964 0 0 0 0 0 Regular - 82 - - - - - - 
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30 0896007NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 2005 1 0 0 0 0 Regular Ambiental 360 192.780,00 21.000,00 77.112,00 4.000,00 19.278,00 25.000,00 

31 0896208NG4609N Industrial II 1900 0 0 0 0 0 Regular - 28 - - - - - - 
33 0896207NG4609N Comercial I 1976 0 0 1 42 0 Bo - 42 - - - - - - 

RÚA SAÚCO 
3 0896403NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
III+I 1900 1 0 0 0 0 Malo Tipolóxico 156 133.660,80 21.000,00 53.464,32 4.000,00 13.366,08 25.000,00 

CALEXÓN DOS MONFORTINOS 
2 0997103NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
IV 2007 1 1 0 0 0 Bo Tipolóxico 204 65.545,20 21.000,00 26.218,08 4.000,00 6.554,52 25.000,00 

4 0997102NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1900 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 200 107.100,00 21.000,00 42.840,00 4.000,00 10.710,00 25.000,00 

6 0997101NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1975 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 105 56.227,50 21.000,00 22.491,00 4.000,00 5.622,75 25.000,00 

BAIXADA DE SAN GREGORIO 
3 0896405NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
II 1900 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 136 72.828,00 21.000,00 29.131,20 4.000,00 7.282,80 25.000,00 

5 0997204NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 96 102.816,00 21.000,00 41.126,40 4.000,00 10.281,60 25.000,00 

6 1097038NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1940 1 0 1 131 0 Regular Tipolóxico 352 153.420,75 38.030,00 61.368,30 4.000,00 15.342,08 42.030,00 

7 0997203NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 106 113.526,00 21.000,00 45.410,40 4.000,00 11.352,60 25.000,00 

9 0997202NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 130 69.615,00 21.000,00 27.846,00 4.000,00 6.961,50 25.000,00 

10 1097039NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1973 2 2 0 0 0 Bo - 544 174.787,20 40.000,00 69.914,88 8.000,00 17.478,72 48.000,00 

12 1097001NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1960 1 1 0 0 0 Regular - 240 128.520,00 20.000,00 51.408,00 4.000,00 12.852,00 24.000,00 

14 1097040NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1964 2 0 0 0 0 Bo - 293 94.140,90 40.000,00 37.656,36 8.000,00 9.414,09 45.656,36 

RÚA DAS MACEIRAS 
4 0896413NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
I 1900 1 1 0 0 0 Regular - 55 29.452,50 20.000,00 11.781,00 4.000,00 2.945,25 14.726,25 

PRAZA ALCALDE MANUEL OTERO 
1 0896411NG4609N Suelo sin 

edificar 
0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - 

2 0896412NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

-I+III+I 1983 2 2 0 0 0 Bo - 707 227.159,10 40.000,00 90.863,64 8.000,00 22.715,91 48.000,00 

RÚA SAN ROQUE 
2 0897008NG4609N Almacén I 1950 0 0 0 0 0 Moi malo - 15 - - - - - - 

S.N. 0896019NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Ruína - 152 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

3 0896018NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 55 0 Bo - 220 61.850,25 26.600,00 24.740,10 4.000,00 6.185,03 28.740,10 

4 0897009NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1969 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 314 168.147,00 21.000,00 67.258,80 4.000,00 16.814,70 25.000,00 

6 0897010NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 0 0 0 Regular Tipolóxico 200 107.100,00 21.000,00 42.840,00 4.000,00 10.710,00 25.000,00 

8 0897011NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 317 169.753,50 21.000,00 67.901,40 4.000,00 16.975,35 25.000,00 

PRAZA MAIOR 
1 1097029NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
III 1951 1 1 1 321 1 Regular Tipolóxico 645 259.449,75 62.730,00 103.779,90 4.000,00 25.944,98 66.730,00 

2 0996806NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1948 1 1 1 90 0 Regular Tipolóxico 316 145.120,50 32.700,00 58.048,20 4.000,00 14.512,05 36.700,00 

3 0996804NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1994 10 10 1 240 1 Bo - 1939 584.444,70 228.800,00 233.777,88 40.000,00 58.444,47 268.800,00 

4 0996803NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1986 11 8 2 211 1 Bo - 2476 761.641,65 245.320,00 304.656,66 44.000,00 76.164,17 289.320,00 

5 0996808NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1982 4 3 1 105 0 Bo - 860 259.449,75 92.600,00 103.779,90 16.000,00 25.944,98 108.600,00 

6 0996801NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV+I 2003 15 12 3 356 2 Bo - 2796 841.163,40 342.720,00 336.465,36 60.000,00 84.116,34 396.465,36 
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8 1097031NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1940 1 1 1 43 0 Regular Estrutural 236 114.864,75 26.590,00 45.945,90 4.000,00 11.486,48 30.590,00 

9 1097032NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1930 1 0 1 121 0 Malo Estrutural 405 295.167,60 36.730,00 118.067,04 4.000,00 29.516,76 40.730,00 

10 1097033NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

0 - 1 0 0 0 0 Ruína Ambiental 0 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

11 1097034NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

0 - 1 0 0 0 0 Ruína Ambiental 0 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

12 1097035NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

0 - 1 0 0 0 0 Ruína Ambiental 0 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

13 1097049NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II - 1 0 0 0 0 Ruína Ambiental 198 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

14 1097050NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III - 1 0 0 0 0 Moi malo Tipolóxico 362 387.702,00 21.000,00 155.080,80 4.000,00 38.770,20 25.000,00 

15 1097037NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

IV 1984 1 1 2 150 1 Bo Tipolóxico 783 227.480,40 40.500,00 90.992,16 4.000,00 22.748,04 44.500,00 

16 1097036NG4609N Equipamento 
asistencial 

-I+IV 1950 0 0 1 784 1 Bo - 841 - - - - - - 

17 0896406NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

-I+II+I 1900 2 0 1 75 1 Regular Tipolóxico 225 100.406,25 51.750,00 40.162,50 8.000,00 10.040,63 48.162,50 

18 0896402NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-II+II+I 1900 1 1 1 64 0 Bo Tipolóxico 692 212.058,00 29.320,00 84.823,20 4.000,00 21.205,80 33.320,00 

19 0896407NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 59 0 Regular Estrutural 275 131.465,25 28.670,00 52.586,10 4.000,00 13.146,53 32.670,00 

20 0896408NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1900 2 1 1 116 0 Regular Tipolóxico 470 220.626,00 57.080,00 88.250,40 8.000,00 22.062,60 65.080,00 

21 0896409NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1997 4 3 0 0 0 Bo - 470 151.011,00 80.000,00 60.404,40 16.000,00 15.101,10 75.505,50 

23 0896801NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1979 7 6 2 111 2 Bo - 1739 540.908,55 153.320,00 216.363,42 28.000,00 54.090,86 181.320,00 

24 0896802NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1900 1 0 1 175 0 Malo Tipolóxico 460 319.158,00 43.750,00 127.663,20 4.000,00 31.915,80 47.750,00 

25 0896803NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 3 0 2 145 2 Regular Estrutural 573 268.017,75 81.850,00 107.207,10 12.000,00 26.801,78 93.850,00 

26 0896804NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1995 3 3 2 242 2 Bo - 819 224.267,40 89.040,00 89.706,96 12.000,00 22.426,74 101.040,00 

27 0896805NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

IV 1900 1 0 1 134 0 Malo Tipolóxico 444 323.013,60 38.420,00 129.205,44 4.000,00 32.301,36 42.420,00 

28 0896806NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

IV 1960 1 1 1 69 1 Bo - 276 77.593,95 28.280,00 31.037,58 4.000,00 7.759,40 32.280,00 

29 0896807NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1960 2 2 1 73 1 Bo - 341 97.835,85 48.760,00 39.134,34 8.000,00 9.783,59 47.134,34 

31-
32-
33 

0895501NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1999 23 19 6 594 4 Bo - 4203 1.254.997,80 531.280,00 501.999,12 92.000,00 125.499,78 593.999,12 

34 0995901NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 1 1 41 1 Regular Estrutural 163 76.308,75 26.330,00 30.523,50 4.000,00 7.630,88 30.330,00 

35 0995902NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1950 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 185 99.067,50 21.000,00 39.627,00 4.000,00 9.906,75 25.000,00 

36  0995903NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III+I - 1 0 1 81 0 Moi malo Estrutural 243 216.877,50 31.530,00 86.751,00 4.000,00 21.687,75 35.530,00 

37-
38 

0995904NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1984 2 2 1 159 1 Regular Ambiental 537 244.991,25 62.670,00 97.996,50 8.000,00 24.499,13 70.670,00 

39-
40 

0995905NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 0 2 296 0 Malo Tipolóxico 918 659.736,00 59.480,00 263.894,40 4.000,00 65.973,60 63.480,00 

41 0995906NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1980 1 0 2 177 2 Regular Tipolóxico 435 185.550,75 44.010,00 74.220,30 4.000,00 18.555,08 48.010,00 

RÚA SANTA ANA 
1 1097030NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
V 1992 3 2 1 48 1 Bo - 286 84.180,60 65.760,00 33.672,24 12.000,00 8.418,06 42.090,30 

3A 1097062NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

0 - 1 0 0 0 0 Ruína - 0 - 30.000,00 - - - 30.000,00 

3B 1097061NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V 1989 4 4 0 0 0 Bo - 534 171.574,20 80.000,00 68.629,68 16.000,00 17.157,42 84.629,68 
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5 1097060NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

I 1950 1 0 0 0 0 Regular - 60 32.130,00 20.000,00 12.852,00 4.000,00 3.213,00 16.065,00 

7 1097059NG4609N Almacén I 1950 0 0 0 0 0 Malo - 59 - - - - - - 
9 1097051NG4619N Vivenda 

unifamiliar 
II+I 1900 1 0 0 0 0 Regular Tipolóxico 594 318.087,00 21.000,00 127.234,80 4.000,00 31.808,70 25.000,00 

RÚA A CALEXA 
2 0896410NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
IV+I 1966 3 3 1 151 1 Bo - 875 256.879,35 78.120,00 102.751,74 12.000,00 25.687,94 90.120,00 

4 0896202NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 87 0 Regular Tipolóxico 392 186.621,75 32.310,00 74.648,70 4.000,00 18.662,18 36.310,00 

8 0896203NG4609N Suelo sin 
edificar 

0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - 

9 0896811NG4609N Suelo sin 
edificar 

0 - 0 0 0 0 0 - Tipolóxico 0 - - - - - - 

10 0896204NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 0 0 0 Regular - 117 62.653,50 20.000,00 25.061,40 4.000,00 6.265,35 24.000,00 

12 0896205NG4609N Suelo sin 
edificar 

0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - 

14 0896206NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1984 12 2 0 0 0 Bo - 1027 329.975,10 240.000,00 131.990,04 48.000,00 32.997,51 164.987,55 

RÚA DOUTOR FERNÁNDEZ VEGA 
1 0895401NG4609N Comercial I 1900 0 0 1 25 0 Bo Ambiental 54 - - - - - - 
2 0896008NG4609N Vivenda 

unifamiliar 
III 1900 1 1 1 35 1 Regular Tipolóxico 419 215.003,25 25.550,00 86.001,30 4.000,00 21.500,33 29.550,00 

4 0896009NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 46 1 Regular - 272 133.339,50 25.520,00 53.335,80 4.000,00 13.333,95 29.520,00 

6 0896010NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 2003 8 8 1 152 1 Bo - 955 282.422,70 178.240,00 112.969,08 32.000,00 28.242,27 141.211,35 

7 0895405NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 1 2 77 1 Regular Tipolóxico 231 103.083,75 31.010,00 41.233,50 4.000,00 10.308,38 35.010,00 

8 0896011NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

-IV+V 1978 12 12 4 135 3 Bo - 3229 1.015.789,95 256.200,00 406.315,98 48.000,00 101.579,00 304.200,00 

RÚA DA ESPERANZA 
3 0995010NG4609S Vivenda 

plurifamiliar 
IV+I 1970 3 2 1 499 1 Bo - 1033 251.738,55 119.880,00 100.695,42 12.000,00 25.173,86 112.695,42 

4 0995915NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1970 1 0 1 48 0 Bo - 127 33.093,90 25.760,00 13.237,56 4.000,00 3.309,39 16.546,95 

5 0995008NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 12 6 2 295 2 Bo Estrutural 1363 390.540,15 290.350,00 156.216,06 48.000,00 39.054,02 195.270,08 

6 0995916NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

IV+I 1970 1 1 1 143 1 Bo - 410 108.760,05 37.160,00 43.504,02 4.000,00 10.876,01 41.160,00 

7 0995007NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

IV 2014 1 0 1 754 1 Regular Ambiental 1142 409.657,50 119.020,00 163.863,00 4.000,00 40.965,75 123.020,00 

8 0995917NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1950 1 0 1 128 1 Regular Tipolóxico 233 90.499,50 37.640,00 36.199,80 4.000,00 9.049,95 40.199,80 

9 0995020NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

IV 2010 1 1 1 258 1 Bo Estrutural 896 246.437,10 54.540,00 98.574,84 4.000,00 24.643,71 58.540,00 

10 0995918NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1945 1 1 2 255 1 Bo Tipolóxico 267 44.821,35 54.150,00 17.928,54 4.000,00 4.482,14 21.928,54 

11 0995006NG4609S Oficinas II 1960 0 0 1 304 1 Regular - 304 - - - - - - 
12 0995919NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
III+I 1975 2 2 2 218 2 Bo - 502 126.270,90 66.160,00 50.508,36 8.000,00 12.627,09 58.508,36 

13 0995005NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 2 73 2 Bo Estrutural 389 113.258,25 30.490,00 45.303,30 4.000,00 11.325,83 34.490,00 

14 0995920NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV+I 1992 1 1 1 193 1 Bo - 850 242.099,55 43.160,00 96.839,82 4.000,00 24.209,96 47.160,00 

15 0995004NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1967 1 1 1 101 0 Bo - 621 183.301,65 32.120,00 73.320,66 4.000,00 18.330,17 36.120,00 

16 0995921NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1955 1 1 1 150 1 Bo Ambiental 393 102.173,40 40.500,00 40.869,36 4.000,00 10.217,34 44.500,00 

17 0995003NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 0 0 Bo Estrutural 592 190.209,60 21.000,00 76.083,84 4.000,00 19.020,96 25.000,00 

18-
20 

0995922NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

II 1900 3 0 3 157 0 Malo Tipolóxico 504 364.568,40 83.410,00 145.827,36 12.000,00 36.456,84 95.410,00 
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19 0995002NG4609S Comercial III 1984 0 0 1 1260 0 Regular - 2335 - - - - - - 
23 0895402NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
II 1900 2 1 0 0 0 Bo Ambiental 209 67.151,70 42.000,00 26.860,68 8.000,00 6.715,17 33.575,85 

24 0896808NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 64 0 Bo Tipolóxico 221 60.725,70 29.320,00 24.290,28 4.000,00 6.072,57 28.290,28 

26 0896809NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

-I+IV 2001 1 1 5 246 4 Bo - 1931 580.910,40 49.520,00 232.364,16 4.000,00 58.091,04 53.520,00 

RÚA SAN XOAQUÍN 
4 1097046NG4619N Comercial II 1960 0 0 1 950 0 Regular Tipolóxico 950 - - - - - - 

RÚA REPÚBLICA ARXENTINA 
1 0995001NG4609N Vivenda 

plurifamiliar 
II+I 1949 4 4 3 165 3 Bo Ambiental 793 228.283,65 105.450,00 91.313,46 16.000,00 22.828,37 107.313,46 

3 0995019NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

I 1939 1 1 1 84 0 Bo Ambiental 184 45.624,60 31.920,00 18.249,84 4.000,00 4.562,46 22.249,84 

4 0895403NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV+I 1969 4 1 1 70 0 Bo - 209 55.906,20 88.400,00 22.362,48 16.000,00 5.590,62 27.953,10 

5 0995018NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

II+I 1964 1 0 1 202 1 Bo Ambiental 435 107.314,20 47.260,00 42.925,68 4.000,00 10.731,42 46.925,68 

6 0895404NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1994 9 1 4 85 1 Bo - 788 239.529,15 190.200,00 95.811,66 36.000,00 23.952,92 119.764,58 

RÚA DE ORIENTE 
2 1097022NG4619N Vivenda 

plurifamiliar 
VI+I 1989 5 5 1 94 1 Bo - 767 231.336,00 111.280,00 92.534,40 20.000,00 23.133,60 112.534,40 

3 0995913NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 2010 3 3 1 59 0 Bo Estrutural 345 101.370,15 70.670,00 40.548,06 12.000,00 10.137,02 50.685,08 

4 1097023NG4619N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1940 2 1 1 73 1 Bo Ambiental 254 69.882,75 51.490,00 27.953,10 8.000,00 6.988,28 34.941,38 

5 0995912NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 3 0 1 112 0 Bo Estrutural 634 185.711,40 77.560,00 74.284,56 12.000,00 18.571,14 86.284,56 

6 1097024NG4619N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1940 2 0 0 0 0 Bo Interes 
tipolóxico 

446 143.299,80 42.000,00 57.319,92 8.000,00 14.329,98 50.000,00 

7 0995911NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 2 2 1 158 1 Bo - 512 139.122,90 58.960,00 55.649,16 8.000,00 13.912,29 63.649,16 

8 1097019NG4619N Vivenda 
plurifamiliar 

II 1970 2 0 2 95 1 Bo Tipolóxico 524 153.099,45 54.350,00 61.239,78 8.000,00 15.309,95 62.350,00 

9 0995910NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 2 1 1 117 0 Bo Tipolóxico 516 146.994,75 57.210,00 58.797,90 8.000,00 14.699,48 65.210,00 

10 1097025NG4609N Equipamento 
asistencial 

III 1984 0 0 1 229 1 Regular Tipolóxico 1272 - - - - - - 

11 0995909NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

IV+I 1970 3 1 1 95 1 Regular Tipolóxico 518 251.952,75 75.350,00 100.781,10 12.000,00 25.195,28 87.350,00 

12 1097026NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1974 2 2 1 380 1 Regular Ambiental 884 371.637,00 91.400,00 148.654,80 8.000,00 37.163,70 99.400,00 

13 0995908NG4609N Vivenda 
unifamiliar 

III 1940 2 1 1 81 1 Bo Tipolóxico 291 80.485,65 52.530,00 32.194,26 8.000,00 8.048,57 40.194,26 

14 1097027NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III 1950 3 3 1 109 1 Bo Tipolóxico 557 161.453,25 77.170,00 64.581,30 12.000,00 16.145,33 76.581,30 

15 0995907NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1900 2 2 1 231 1 Regular Tipolóxico 408 156.633,75 72.030,00 62.653,50 8.000,00 15.663,38 70.653,50 

16 1097028NG4609N Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1940_
1996 

3 2 1 78 1 Bo Estrutural 457 134.303,40 73.140,00 53.721,36 12.000,00 13.430,34 65.721,36 

RÚA MORALES HIDALGO 
1 0994014NG4609S Vivenda 

plurifamiliar 
IX 1975 21 14 3 142 3 Bo - 4387 1.386.730,80 437.040,00 554.692,32 84.000,00 138.673,08 521.040,00 

2 0995011NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

VI+I 1975 10 10 1 458 0 Bo - 2028 578.018,70 254.960,00 231.207,48 40.000,00 57.801,87 271.207,48 

RÚA VIDALES TOMÉ 
1 1097021NG4619N Vivenda 

plurifamiliar 
VI+I 1978 10 3 4 258 3 Bo - 1997 600.188,40 230.960,00 240.075,36 40.000,00 60.018,84 270.960,00 

2 1195033NG4619S Comercial II 1991 0 0 1 54 1 Bo - 54 - - - - - - 
PRAZA DE BUGALLAL 

1-2 1195027NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

II+I 1900 2 0 3 244 3 Regular Tipolóxico 885 408.586,50 73.720,00 163.434,60 8.000,00 40.858,65 81.720,00 
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3-4 1195028NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

VI 1957 8 2 1 299 1 Bo Tipolóxico 1129 314.713,35 206.870,00 125.885,34 32.000,00 31.471,34 157.356,68 

5-6 0995914NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

III+I 1972 2 0 3 233 3 Regular Tipolóxico 757 342.987,75 72.290,00 137.195,10 8.000,00 34.298,78 80.290,00 

8 0994015NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

II+I 1956 2 1 1 504 1 Regular Tipolóxico 732 257.040,00 107.520,00 102.816,00 8.000,00 25.704,00 110.816,00 

9 0994016NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1956 1 1 0 0 0 Bo Estrutural 383 123.057,90 21.000,00 49.223,16 4.000,00 12.305,79 25.000,00 

10 0994017NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1956 1 1 1 170 1 Bo Estrutural 405 102.816,00 43.100,00 41.126,40 4.000,00 10.281,60 45.126,40 

12 1094101NG4619S Equipamento 
relixioso 

I 1900 0 0 0 0 0 Bo Integral 488 - - - - - - 

RÚA SENÉN CANIDO 
2 1093301NG4609S Vivenda 

unifamiliar 
III 1900 1 1 1 60 1 Regular Tipolóxico 230 107.100,00 28.800,00 42.840,00 4.000,00 10.710,00 32.800,00 

3 0994019NG4609S Comercial III 1952 0 0 1 524 1 Bo - 524 - - - - - - 
5 0994018NG4609S Vivenda 

plurifamiliar 
V+I 1976 16 14 6 1681 2 Bo - 5087 1.364.400,45 521.720,00 545.760,18 64.000,00 136.440,05 585.720,00 

PRAZA DA IGREXA 
14-
15 

1094002NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 2002 12 12 2 239 2 Bo - 2319 706.699,35 268.680,00 282.679,74 48.000,00 70.669,94 316.680,00 

16-
17 

1094001NG4609S Vivenda 
plurifamiliar 

V+I 1977 4 4 1 176 1 Bo - 1588 481.950,00 101.120,00 192.780,00 16.000,00 48.195,00 117.120,00 

AVENIDA DA CONSTITUCIÓN 
1 1094807NG4619S Vivenda 

plurifamiliar 
VI 1970 8 0 1 276 1 Regular - 966 443.394,00 193.120,00 177.357,60 32.000,00 44.339,40 209.357,60 

2 1195018NG4614S Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 1 1 128 1 Regular Ambiental 707 344.326,50 37.640,00 137.730,60 4.000,00 34.432,65 41.640,00 

3 1094806NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

III 1930 2 1 1 76 1 Regular Ambiental 228 101.745,00 51.880,00 40.698,00 8.000,00 10.174,50 48.698,00 

4 1195019NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 77 1 Regular Ambiental 562 280.334,25 31.010,00 112.133,70 4.000,00 28.033,43 35.010,00 

5 1094805NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Moi malo Ambiental 100 107.100,00 21.000,00 42.840,00 4.000,00 10.710,00 25.000,00 

6 1195020NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1985 1 0 1 170 1 Regular Ambiental 444 192.244,50 43.100,00 76.897,80 4.000,00 19.224,45 47.100,00 

7 1094804NG4619S Oficinas III 1900 0 0 3 363 1 Regular Ambiental 363 - - - - - - 
8 1195021NG4619S Vivenda 

plurifamiliar 
V+I 1994 5 4 1 116 1 Bo - 471 132.696,90 113.920,00 53.078,76 20.000,00 13.269,69 66.348,45 

9 1094803NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

VI+I 1970 4 4 1 102 1 Bo - 763 228.765,60 92.240,00 91.506,24 16.000,00 22.876,56 107.506,24 

10 1195022NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 1 40 0 Regular Ambiental 170 80.325,00 26.200,00 32.130,00 4.000,00 8.032,50 30.200,00 

11 1094802NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

III 1988 2 0 1 118 1 Regular Tipolóxico 354 157.972,50 57.340,00 63.189,00 8.000,00 15.797,25 65.340,00 

12A 1195023NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1974 3 0 1 165 1 Regular - 793 380.472,75 79.800,00 152.189,10 12.000,00 38.047,28 91.800,00 

12B 1195024NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

V 1977 4 4 1 128 0 Regular - 850 420.903,00 95.360,00 168.361,20 16.000,00 42.090,30 111.360,00 

13 1094801NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 99 1 Regular Estrutural 333 151.814,25 33.870,00 60.725,70 4.000,00 15.181,43 37.870,00 

14 1195025NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

III+I 1977 1 0 1 74 0 Bo Tipolóxico 483 143.299,80 30.620,00 57.319,92 4.000,00 14.329,98 34.620,00 

16 1195026NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1970 1 0 1 155 1 Regular Ambiental 873 425.990,25 41.150,00 170.396,10 4.000,00 42.599,03 45.150,00 

RÚA REVERIANO SOUTULLO 
1 1193001NG4609S Vivenda 

plurifamiliar 
II 1900 4 1 1 289 1 Regular Tipolóxico 895 401.892,75 121.570,00 160.757,10 16.000,00 40.189,28 137.570,00 

4-6 1093304NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

VI+I 1982 20 20 6 118 4 Bo - 3479 1.098.846,00 414.160,00 439.538,40 80.000,00 109.884,60 494.160,00 

8 1093303NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1930 1 0 1 208 0 Regular Estrutural 559 243.652,50 48.040,00 97.461,00 4.000,00 24.365,25 52.040,00 

10 1093302NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

III 1900 1 1 2 190 2 Regular Tipolóxico 442 185.818,50 45.700,00 74.327,40 4.000,00 18.581,85 49.700,00 
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12 0994020NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II 1984 1 1 2 1422 1 Bo - 1569 275.675,40 190.640,00 110.270,16 4.000,00 27.567,54 114.270,16 

17 1193012NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II 1985 1 1 1 75 1 Bo Tipolóxico 166 41.287,05 30.750,00 16.514,82 4.000,00 4.128,71 20.514,82 

RÚA DARÍO BUGALLAL 
1 1195017NG4619S Vivenda 

plurifamiliar 
IX 1972 13 8 2 867 1 Bo - 3050 840.681,45 364.040,00 336.272,58 52.000,00 84.068,15 388.272,58 

3 1195016NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

IV 1970 2 1 1 99 1 Bo - 588 173.020,05 51.880,00 69.208,02 8.000,00 17.302,01 59.880,00 

5 1195034NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 1 1 30 1 Regular Estrutural 263 132.804,00 24.900,00 53.121,60 4.000,00 13.280,40 28.900,00 

7 1195015NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1985 1 1 2 85 2 Bo Tipolóxico 762 231.175,35 32.050,00 92.470,14 4.000,00 23.117,54 36.050,00 

9 1195014NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1986 1 0 1 140 1 Regular Tipolóxico 686 329.868,00 39.200,00 131.947,20 4.000,00 32.986,80 43.200,00 

11 1195013NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

II 1965 2 2 0 0 0 Bo - 261 83.859,30 40.000,00 33.543,72 8.000,00 8.385,93 41.543,72 

13 1195012NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1965 1 1 1 74 1 Bo - 209 55.263,60 28.880,00 22.105,44 4.000,00 5.526,36 26.105,44 

15 1195011NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II+I 1900 1 0 1 21 1 Bo Tipolóxico 155 46.427,85 23.730,00 18.571,14 4.000,00 4.642,79 22.571,14 

17 1195031NG4619S Vivenda 
plurifamiliar 

III 1900 2 1 1 182 1 Bo - 292 64.581,30 61.840,00 25.832,52 8.000,00 6.458,13 32.290,65 

21 1195008NG4619S Vivenda 
unifamiliar 

II 1980 1 0 3 643 3 Bo Ambiental 904 187.157,25 104.590,00 74.862,90 4.000,00 18.715,73 78.862,90 

RÚA AMADO GARRA 
1 1193011NG4609S Vivenda 

unifamiliar 
II 1985 1 1 1 74 1 Bo Tipolóxico 190 49.158,90 30.620,00 19.663,56 4.000,00 4.915,89 23.663,56 

2 0993004NG4609S Equipamento 
docente 

II+I 1989 0 0 1 669 1 Bo Tipolóxico 669 - - - - - - 

3 1193010NG4609S Vivenda 
unifamiliar 

II 1900 1 0 0 0 0 Bo Tipolóxico 199 63.938,70 21.000,00 25.575,48 4.000,00 6.393,87 25.000,00 

XARDÍNS DA XIRALDA 
- 1193501NG4619S Equipamento 

administrativo 
II+I 1900 0 0 1 891 1 Regular Estrutural 891 - - - - - - 

PASEO MATUTINO 
1 1294902NG4619S Vivenda 

unifamiliar 
II 1960 1 0 1 160 1 Regular Ambiental 359 149.404,50 41.800,00 59.761,80 4.000,00 14.940,45 45.800,00 

 

*Como xa se explicou no punto 2.2.3. ANTIGÜIDADE E INTERESE méntese nesta táboa os niveis de interese especificados no futuro PXOM porque, a pesares de ser esta unha clasificación dun documento 
aínda non en vigor, aparece reflectida nesta memoria-programa a modo informativo por seren unha clasificación que responde á realidade actual en canto á calidade formal, estrutural e de uso de cada 
edificio, e seren, polo tanto, unha clasificación que asume este técnico-redactor á hora de explicar o interese das distintas edificacións dentro do ámbito deste ARI. 
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9.3. RUEIRO APORTADO POLO CONCELLO 
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