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1. AVALIACIÓN ECONÓMICA DAS ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN 

 

Neste apartado valóranse globalmente os custos de execución das obras de 

urbanización ou reurbanización e a implantación e renovación dos servizos e 

infraestruturas incluíndo a adquisición de solo para novos espazos públicos e dotacións, 

é dicir, o conxunto da intervención en obra pública e solo necesaria para cumprimentar 

as determinacións do Plan Especial no referente á mellora ou rehabilitación dos servizos 

urbanos e do espazo público. 

 

Procedeuse á medición de cada unha das accións urbanísticas propostas polo Plan 

Especial, agrupándoas en ámbitos de actuacións unitarias sempre que a súa natureza o 

permite. 

 

Avalíanse a totalidade das actuacións previstas distinguindo os seguintes tipos: 

actuacións de reurbanización en Eixes Viarios incluso dotacións vinculadas, áreas de 

remodelación urbana, áreas de planeamento incorporado e actuacións nas redes xerais 

de infraestruturas. 
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1.1. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS DE REURBANIZACIÓN 

 

As actuacións de reurbanización nos Eixes Viarios. 

 

Estas actuacións correspóndense coas contempladas na propostas de reordenación 

funcional do viario e do espazo público e preséntanse agrupadas en unidades de 

proxecto e son as seguintes: 

 

. Eixes Manuel Comellas-Rúa San Antonio, Rúa Merced-Carmen Curuxeiras. 

 

 A proposta de actuación parte da reordenación do aparcamento actualmente 

existente, concentrándoo na beirarrúa onde as servidumes de vaos son menores. A 

proposta de estudos de detalle e novas aliñacións: nas testeiras da fachada sur de 

Manuel Comellas pechan a ordenación residencial e dan paso a dúas conexións coa 

trama histórica urbana: unha peonil na rúa Manuel Comellas-Carme Curuxeiras 

mediante a recuperación da antiga cerca do Pazo da Merced e a compleción do 

cuarteirón aberto disposto na rúa Manuel Comellas, poñendo en valor as edificacións 

en estado de abandono actualmente existentes na rúa Carme Curuxeiras, 

completada sen a incorporación dun espazo dotacional no encontro de Comellas coa 

Merced; e outra conexión vinculada á rúa San Antonio e a súa relación coa rúa San 

Francisco que se prolonga ata a rúa Argüelles modificando a pavimentación para dar 

prioridade peonil neste eixe transversal. 

 

 Comprende igualmente a prolongación da rúa Curro ata a rúa da Merced, segundo a 

previsión establecida no vixente Plan Xeral, completando o sistema de 

accesibilidades transversais ao peirao de Curuxeiras, e recuperando unha edificación 

singular existente no ámbito da que só restan os paramentos exteriores. 

 

 O tratamento superficial completa a pavimentación en lastro de granito, e incorpora o 

arborado á ordenación viaria. 

 

. Adro de San Francisco-Rúa Cruz. 

 

 A proposta de ordenación ten por obxecto a recuperación do Adro de San Francisco 

na súa integración co proxecto xa elaborado de remodelación dos Xardíns de San 

Francisco, prolongados ata o acondicionamento do espazo baleiro existente entre o 

vello muro do conxunto e rúa Cruz, o que require dunha actuación expropiatoria. 

 

 Esta actuación esixe a eliminación das prazas de aparcamento e proceder a un 

enlousado que non só ten que referirse ao espazo do adro senón a incorporar a 
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fronte da rúa San Francisco priorizando os fluxos peonís de relación co Campo de 

San Roque. Esta pavimentación dará continuidade ao pavimento histórico que se 

mantén. 

 

 En canto á rúa Cruz trátase de producir o abancalamento do terreo, procurando 

manter o ritmo do despece parcelario, propiciando a formalización de espazos 

estanciais vinculados a actividades esporádicas. 

 

. Praza Eduardo Pondal-Rúa Real. 

 

 O Plan Especial recupera neste treito a actuación anticipada no Plan Especial de A 

Magdalena consistente na formalización dunha ampla plataforma peonil dende a 

Igrexa de San Francisco ata a rúa de San Diego, que recolla os accesos ao Parador 

de Turismo e ao edificio de Capitanía, aproveitando a ampliación da rúa Real 

concibida no ano 1763. Óptase polo desprazamento dos vehículos cara ás novas 

edificacións, o que permite a formalización da ampla beirarrúa arborada na marxe do 

edificio de Capitanía que penetra pola rúa Real ata a Praza de Amboaxe, facendo 

fincapé na unidade da actuación mediante a continuidade e homoxeneidade do 

pavimento. 

 

 Na praza Eduardo Pondal procédese á reordenación das prazas de aparcamento 

actualmente existentes, incorporando a presenza do arboredo. 

  

. Campo de San Roque. 

 

 Esta actuación ten por obxecto recuperar un dos espazos de bordo máis singulares 

da Cidade Histórica de Ferrol actualmente ocupado polo aparcamento indiscriminado 

e o tráfico rodado, dando continuidade ás actuacións da rúa San Francisco e rúa 

Real. 

 

 Este espazo ten como elemento focal a histórica Fonte de San Roque e a actuación 

propón un incremento do espazo peonil no seu contorno. 

 

 A primeira medida é a reordenación do tráfico rodado procedente da rúa Pintor 

Imeldo Corral, establecendo un único carril lindante co Hospitalillo de San Roque e 

formalizando unha plataforma peonil na fronte do acceso ao Parque Reina Sofía ao 

suprimirse a incorporación rodada á rúa Espartero. A segunda medida é a supresión 

do aparcamento nos bordos da Fonte de San Roque, establecendo unha ampla 

beirarrúa da que agora carece. A terceira medida consiste na extensión superficial do 
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pavimento de lousas de granito, en parte recuperando as tradicionais entre a rúa 

Ramal e a rúa San Francisco ata a igrexa da Venerable Orde. 

 

 A unificación dos pavimentos, a eliminación do estacionamento indiscriminado e a 

implantación do arborado garanten a recuperación funcional e ambiental deste 

singular ámbito. 

 

. Rúa Espartero. 

 

 A importancia deste eixe lineal histórico de relación co Barrio da Magdalena 

aconsellan o establecemento dunha calzada de tratamento continuo de plataforma 

única, coa eliminación das beirarrúas. A funcionalidade que o Plan de Mobilidade 

pretende dar a esta rúa como colector exclusivo do transporte público así o 

aconsellan. 

 

O seu tratamento superficial producirase con lousas de granito, recuperando os 

pavimentos históricos actualmente existentes, o que necesariamente redundará na 

mellora da súa percepción ambiental e na súa función como elemento de intersección 

do novo eixe transversal peonil formalizado a través das dúas áreas de remodelación 

urbana. 

 

 O treito entre as rúas Batería e Merced manterá a súa actual configuración de 

bidireccional co obxecto de propiciar o acceso á rúa Manuel Comellas. 

 

. Paseo da Mariña-Rúa Alta do Porto-Rúa Baterías. 

 

 Esta actuación pretende a reordenación da sección viaria no Paseo da Mariña á vez 

que incorpora a solución de ordenación establecida para a rúa Alta do Porto. Unha 

actuación á que se virá a sumar a nova apertura entre a rúa Batería e rúa Alta do 

Porto prevista para a parcela da antiga Fábrica de Lápices pola Modificación do Plan 

Xeral. 

 

 A proposta garante a funcionalidade do anel circunvalatorio establecido no Plan de 

Mobilidade, contemplando a implantación puntual de arboredo como acción de 

mellora ambiental. 

 

 Como intervención singular incorpora a formalización dun espazo libre sobre a 

plataforma elevada no actual baleiro existente entre as rúas Conchas e Mártires. 

 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. Estudo Económico e Programa de Actuación. 
Documento de Tramitación. 

6

. Outras actuacións. 

 

 Complementariamente no bordo do Paseo da Mariña, Espíritu Santo e Praza Vella 

téntanos unificar o tratamento deste espazo de bordo do Barrio en contacto co Porto, 

tanto dende o punto de vista do material de pavimentación como da implantación de 

arboredo, reflectindo as propostas de peonalizar as rúas Castro e Cristo. 

 

 No eixe da rúa Virxe encadéanse actuacións de esponxamento do resto do tecido 

edificado do Barrio de Argüelles, mediante a ampliación de vellas ruelas, a 

formalización de áreas estanciais en ámbitos baleiros, e a utilización dos restos de 

edificacións desaparecidas para a xeración de novos espazos de usos múltiples que 

actúan de charnela entre o barrio e o Adro de San Francisco. 

 

As actuacións de reurbanización nas áreas de remodelación urbana. 

 

. Área de remodelación urbana ARU.1. 

 

 Abrangue unha extensión superficial de 2.630 m2 e dúas unidades catastrais do 

cuarteirón 12454. Se ben no seu interior non existe ningún elemento suxeito a 

protección, é colindante cunha edificación illada catalogada co nivel 2, o que 

condiciona unha ordenación volumétrica que se dispón perpendicular á rúa Breogán, 

iniciando un itinerario peonil que ten un primeiro contrapunto na zona libre que se 

formaliza no seu interior, de superficie 1.200 m2, e colindante polo oeste co actual 

colexio público de Ferrol Vello DOC-30, para desembocar na rúa Espartero baixo a 

nova edificación que se dispón. A actuación supón a desaparición das instalacións 

industriais inactivas para implantar espazos públicos e usos residenciais e terciarios 

complementarios. 

 

. Área de remodelación urbana ARU.2. 

 

 Abrangue unha extensión superficial de 1.786 m2 e tres unidades catastrais do 

cuarteirón 13458. A ordenación parte do punto onde remata a anterior área na rúa 

Espartero, para proseguir o itinerario peonil baixo a edificación da antiga fábrica, que 

ve incrementado, para acceder a un espazo libre interior de acceso á nova dotación 

de usos múltiples que se dispón no interior do patio de parcela. A cheminea existente 

mantense como un elemento catalogado incorporado a este espazo libre. A conexión 

da actuación coa rúa Manuel Comellas prodúcese a través do baixo de nova 

edificación que se dispón con fronte a esta rúa. A actuación supón a demolición 

parcial das construcións existentes no patio do cuarteirón. 
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As actuacións de reurbanización de planeamento incorporado. 

 

. Fábrica Hispania/Modificación Puntual PXOM. 

 

 A ordenación da Modificación Puntual do PXOM aprobado definitivamente en data 

16.07.2012 localiza a zona verde pública no contorno do Baluarte de San Xoán, con 

declaracións de BIC, adaptada á nova distribución de volumes. Mellora as condicións 

de accesibilidade e permeabilidade entre o ámbito e os eixes de comunicación viaria 

principais coa definición dunha nova vía que dando continuidade a Alonso López, 

facilita o acceso á rúa Alta do Porto, á vez que serve para dar acceso aos novos 

aproveitamentos lucrativos deseñados. Mantén o emprazamento da dotación RE-24 

prevista no Plan Xeral, atendendo ao obxectivo de dinamizar o barrio no emblemático 

espazo do Baluarte e a Igrexa do Socorro. 

 

As actuacións de renovación de infraestruturas. 

 

 As propostas do Plan Especial van encamiñadas a paliar o problema da antigüidade 

e estado de conservación das infraestruturas hidráulicas seguindo o previsto nos 

Plans Directores de Infraestruturas de abastecemento e de saneamento. 

 

 Adicionalmente, o Plan prevé a realización dun Programa de Coordinación, que 

permita abordar conxuntamente as renovacións e substitucións das infraestruturas 

que o precisan, e o deseño dunha Ordenanza Municipal que regule especificamente 

a utilización do subsolo. 
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1.2. AVALIACIÓN ECONÓMICA DAS ACCIÓNS DE REURBANIZACIÓN 

 

Para os efectos de establecer a súa avaliación económica procedeuse á medición global 

de cada unha das actuacións urbanísticas propostas polo Plan Especial, agrupándoas 

nos distintos apartados de reurbanización do espazo público ou renovación de 

infraestruturas e distinguindo dentro delas as actuacións extensivas de reurbanización 

viaria, a urbanización dos espazos públicos formalizados e as actuacións de cada unha 

das infraestruturas. 

 

A valoración prodúcese mediante a utilización de módulos unitarios de custo 

contrastados con custos reais de proxectos executivos. Avalíanse a totalidade das 

actuacións previstas de nova urbanización reurbanización viaria e de espazos públicos, 

incluíndo a renovación das redes de servizo de acometidas domiciliarias, así como a 

implantación de novas infraestruturas xerais que se contemplan nas propostas do Plan 

Especial. 

 

Os módulos usados para a avaliación correspóndense cos de execución material e son 

os seguintes: 

 
UD MÓDULOS PREZOS UNITARIOS € 

   

m2 Demolición de pavimento de asfalto 6,00 

m2 Demolición de pavimento de formigón con compresor 7,80 

m2 Demolición muro de fábrica de bloque ata 15 cm de espesor, incluíndo carga e retirada 

de cascallos 5,20 

m2 Demolición completa de edificio de dúas plantas ou máis, estado normal de 

conservación 17,00 

m2 Demolición completa de edificio ruinoso, por empurre mecánico 16,00 

m3 Desmonte en terreo frouxo, realizado con retroescavadora 1,35 

m2 Formación de caixa para firmes e beirarrúas 2,05 

m3 Retirada e amontoado de terra vexetal, realizada con medios mecánicos 2,35 

m2 Limpeza e consolidación de muros existentes 5,15 

m2 Muro de mampostería de pedra acabado a unha cara vista 34,50 

ml Muro de formigón armado construído in situ h=3 m 425,30 

m2 Reparación de pavimento de lousa de granito antigo en beirarrúas 37,00 

m2 Levantado de lousa de granito para a súa posterior reutilización 8,00 

m2 Levantado de lastro de granito con recuperación, limpeza e acopio para a súa 

reutilización 8,00 

m2 Reposición de lastro de granito existente, asentado con area e cemento 19,00 

m2 Reposición de lousa de granito existente sobre base existente previamente 

acondicionada 28,00 

m2 Colocación de lastro de granito de 20x15x10 cm, asentado con area e cemento 57,00 

m2 Colocación de lousa de granito en beirarrúas sobre base granular 109,00 

m2 Colocación de lousa de granito sistema tradicional 150,00 
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UD MÓDULOS PREZOS UNITARIOS € 

m2 Colocación de lousa de morteiro 35,00 

ml Chanzo de granito 80,91 

ml Chanzo prefabricado de formigón 31,60 

m2 Firme flexible para calzada de tráfico lixeiro con subbase e base de lastre 16,25 

m2 Pavimento continuo de formigón lavado en beirarrúas 25,50 

m2 Pavimento terrizo peonil de 15 cm. de espesor 7,00 

m2 Pavimento de gravilla gris compactado de 10 cm de espesor 7,70 

ud. Transplante de árbore para posterior plantado do mesmo 35,30 

ud. Plantación de arboredo en escava ou terrado 51,00 

m2 Sementeira de céspede sobre terra vexetal en xardíns e zonas verdes, incluso 

contención, preparación de base e rede de rega 12,00 

ud. Escava para plantación de arboredo, incluso caixeado e reixa 150,00 

 

Para os efectos da avaliación da renovación de infraestruturas hidráulicas tívose en 

conta as determinacións dos diferentes plans directores aprobados, establecendo unha 

valoración global para cada unha das infraestruturas en función das necesidades de 

renovación e do desdobramento do saneamento en rede de pluviais e rede de fecais. 

 

Os módulos usados para a avaliación correspóndense cos de execución material e son 

os seguintes: 

 
UD MÓDULOS PREZOS UNITARIOS 

   

m2 Demolición de pavimento de asfalto 6,00 

m2 Demolición de pavimento de formigón con compresor 7,80 

m2 Demolición muro de fábrica de bloque ata 15 cm de espesor, incluíndo carga e retirada de 

cascallos    5,20 

m2 Demolición completa de edificio de dúas plantas ou máis, estado normal de conservación 17,00 

m2 Demolición completa de edificio ruinoso, por empuxe mecánico 16,00 

m3 Desmonte en terreo frouxo, realizado con retroescavadora 1,35 

m2 Formación de caixa para firmes e beirarrúas 2,05 

m3 Retirada e amontoado de terra vexetal, realizada con medios mecánicos 2,35 

m2 Limpeza e consolidación de muros existentes 5,15 

m2 Muro de mampostería de pedra acabado a una cara vista 34,50 

ml Muro de formigón armado construído in situ h=3 m 425,30 

m2 Reparación de pavimento de lousa de granito antigo en beirarrúas 37,00 

m2 Levantado de lousa de granito para a súa posterior reutilización 8,00 

m2 Levantado de lastro de granito con recuperación, limpeza e acopio para a súa reutilización 8,00 

m2 Reposición de lastro de granito existente, asentado con area e cemento 19,00 

m2 Reposición de lousa de granito existente sobre base existente previamente acondicionada 28,00 

m2 Colocación de lastro de granito de 20x15x10 cm, asentado con area e cemento 57,00 

m2 Colocación de lousa de granito en beirarrúas sobre base granular 109,00 

m2 Colocación de lousa de granito sistema tradicional 150,00 

m2 Colocación de lousa de morteiro 35,00 
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UD MÓDULOS PREZOS UNITARIOS 

ml Chanzo de granito 80,91 

ml Chanzo prefabricado de formigón 31,60 

m2 Firme flexible para calzada de tráfico lixeiro con subbase e base de zahorra 16,25 

m2 Pavimento continuo de formigón lavado en beirarrúas 25,50 

m2 Pavimento terrizo peonil de 15 cm. de espesor 7,00 

m2 Pavimento de gravilla gris compactado de 10 cm de espesor 7,70 

ud. Transplante de árbore para posterior plantado do mesmo 35,30 

ud. Plantación de arboredo en escava ou terrado 51,00 

m2 Sementeira de céspede sobre terra vexetal en xardíns e zonas verdes, incluso contención, 

preparación de base e rede de rega 12,00 

ud. Escava para plantación de arboredo, incluso caixeado e reixa 150,00 

ml Condución de distribución de auga ata Ø200, incluso gabias e retirada de condución substituída 60,00 

ml Condución de saneamento H100, incluíndo p.p. de escavación, recheo, cama de area, reforzos, 

arquetas, pates, acometidas novas ou reposición das mesmas, i/ demolicións. 125,00 

ml Condución de saneamento H800, incluíndo p.p. de escavación, recheo, cama de area, reforzos, 

arquetas, pates, acometidas novas ou reposición das mesmas, i/ demolicións. 190,00 

ml Condución de saneamento PVC D315, incluíndo p.p. de escavación, recheo, cama de area, 

reforzos, arquetas, pates, acometidas novas ou reposición das mesmas, i/ demolicións. 100,00 

ml Condución de saneamento PVC D400, incluíndo p.p. de escavación, recheo, cama de area, 

reforzos, arquetas, pates, acometidas novas ou reposición das mesmas, i/ demolicións. 130,00 

ml Condución de saneamento PVC D630, incluíndo p.p. de escavación, recheo, cama de area, 

reforzos, arquetas, pates, acometidas novas ou reposición das mesmas, i/ demolicións. 170,00 

ud. Sumidoiro para recollida de pluviais 101,00 

 

Os resultados da avaliación expresan o orzamento de contrata e inclúen –de ser o caso- 

o custo de adquisición de solo e as indemnizacións correspondentes. 

 

Actuacións de reurbanización nos Eixes Viarios. 

 

. Eixes Manuel Comellas-Rúa San Antonio, Rúa Merced-Carmen Curuxeiras. 

 TOTAL: 578.156,62 € 

 

. Adro de San Francisco-Rúa Cruz. 

 TOTAL: 193.089,85 € 

 

. Praza Eduardo Pondal-Rúa Real. 

 TOTAL: 237.485,67 € 

 

. Campo de San Roque. 

 TOTAL: 329.845,12 € 

 

. Rúa Espartero. 

 TOTAL: 177.351,30 € 
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. Paseo da Mariña-Rúa Alta do Porto-Rúa Baterías. 

 TOTAL: 223.384,27 € 

 

. Paseo da Mariña-Rúa Espíritu Santo-Praza Vella. 

 TOTAL: 194.163,01 € 

 

Actuacións de reurbanización nas áreas de remodelación urbana. 

 

. ARU.1. 

 TOTAL: 494.401,78 € 

 

. ARU.2. 

 TOTAL: 240.875,02 € 

 

Actuacións de reurbanización de planeamento incorporado. 

 

. MP PXOM/Fábrica Hispania. 

 TOTAL: 255.936,00 € 

 

Actuacións de renovación de infraestruturas hidráulicas. 

 

. Abastecemento de auga. 

 TOTAL: 121.414,67 € 

 

. Rede de saneamento. 

 TOTAL: 324.186,28 € 

 

. Rede de pluviais. 

 TOTAL: 237.180,33 € 
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1.3. PROGRAMA DE ACTUACIÓNS DO PEPRI. FASES. EUROS 2010. 

 

 
SUPERFICIE 

m2 
1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

TOTAL 
€ 

Reurbanización Eixes Urbanos      

Eixe Manuel Comellas 3.382,05 X X  578.156,62 

Adro San Francisco 1.270,50 X   193.089,85 

Praza Eduardo Pondal 2.689,37 X   237.485,67 

Campo de San Roque 1.943,36  X  329.845,12 

Rúa Espartero 1.058,77   X 177.351,30 

Paseo Mariña-Rúa Alta do Porto 2.671,72   X 223.384,27 

Paseo Mariña-Espíritu Santo-Praza Vella 2.347,62  X  194.163,11 

Áreas Remodelación Urbana      

ARU.1 1.875,00   X 494.401,78 

ARU.2 702,27  X  240.875,02 

Áreas Planeamento Incorporado      

MP PXOM/Fábrica Lápices 2.350,00 X   255.936,00 

Renovación Infraestruturas      

Abastecemento de auga - X X X 121.414,67 

Rede de Saneamento - X X X 324.186,28 

Pluviais - X X X 237.180,33 

TOTAL     3.607.470,02 
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2. AS ACCIÓNS DE REHABILITACIÓN 

 

2.1. AS NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 

 

O mantemento e a recuperación do uso residencial como preferente en Ferrol Vello 

constitúe un dos obxectivos principais do Plan. Neste capítulo descríbese o alcance da 

rehabilitación necesaria e estímase economicamente o monto do investimento preciso 

para acadar os obxectivos de preservación e reutilización do conxunto dos edificios a 

conservar. 

 

O carácter de Plan de Protección propio do Plan Especial, leva consigo a definición 

tácita do alcance que deben ter os obxectivos de intervención. Polo tanto, neles, a 

dispoñibilidade de recursos limitados terá incidencia basicamente na programación 

temporal, máis que na definición cuantitativa dos obxectivos. 

 

Da análise do estado da edificación e da súa valoración arquitectónica, conclúese que a 

rehabilitación ten que dirixirse a un número elevado de edificios presentes en todo o 

ámbito do Plan Especial pero que se concentran de forma maioritaria no ámbito 

declarado Ben de Interese Cultural. 

 

A avaliación das necesidades de rehabilitación tense que dirixir prioritariamente á 

totalidade dos edificios residenciais que o Plan valora patrimonialmente pola súa 

excepcional calidade arquitectónica, polas súas características singulares e o elevado 

valor arquitectónico, ou pola coherente significación do seu valor arquitectónico e 

ambiental. 

 

Considerando que a rehabilitación será a actuación recomendada para estes edificios 

pero non a única posible, concluiremos que a avaliación que aquí se fai ten o carácter 

de máximo obxectivo da rehabilitación do conxunto do Plan Especial. Convén anotar, 

con todo, que a política rehabilitadora, na súa dimensión social e económica, debe 

facerse extensiva tamén ao conxunto edificado do barrio histórico, e poderá alcanzar a 

edificios que hoxe perderon o uso residencial e tamén aos edificios non catalogados, de 

modo que teñan opción a beneficiarse das medidas de fomento da rehabilitación. Aínda 

sendo maioritarios entre os edificios necesitados de intervención os valorados para a 

súa catalogación e os residenciais, a xeneralización da política de apoio á rehabilitación 

para a recuperación urbana integral do conxunto histórico fai recomendable avaliar 

inicialmente as necesidades do conxunto de edificios necesitados de intervención, 

fixando un obxectivo que non se presente como inalcanzable. Para a análise das 

demandas de rehabilitación excluíronse do conxunto de unidades edificatorias os 
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edificios monumentais, os institucionais, os edificios en obras, as parcelas vacantes e 

aqueles edificios arruinados dos que quedan apenas restos. 

 

En total faise a análise sobre un universo de 122 edificios catalogados e 118 non 

catalogados no ámbito do Plan Especial. Nel distínguense dúas zonas para os efectos 

patrimoniais: o ámbito declarado BIC e a súa área de respecto.  

 

Considéranse demandantes de rehabilitación os edificios catalogados que se 

identificaron nun estado xeral malo ou regular, aos que se engaden aqueles edificios 

non catalogados que, anteriores ao ano 1960, presentan un estado xeral do edificio 

cualificado de regular; os edificios non catalogados en mal estado enténdense dirixidos 

á substitución. 

 

No conxunto do Plan Especial localízanse, para os efectos desta análise, 240 edificios, 

que aloxan un total de 1.005 vivendas das que o 40% están baleiras. O número total de 

edificios catalogados nos que consta a necesidade de rehabilitación son 62. O mal 

estado da edificación para estes edificios alcanza a un total de 26 edificios, o 21,3% do 

conxunto de edificios catalogados no Plan (10,8% do total de edificios). Neles 

localízanse 72 vivendas, todas baleiras. Este é o conxunto de edificios que polo seu 

estado requiriría unha acción máis urxente, se ben plantea o reto da súa ocupación. 

 

Dado o horizonte temporal da programación do Plan Especial, que no aspecto 

rehabilitador estímase en 12 anos, pasan a ter tamén moita importancia os edificios 

onde se detectaron patoloxías menores, por canto a súa reparación e mellora é 

necesaria para evitar a aceleración do seu deterioro. Os edificios catalogados neste 

estado regular, ascenden a 36, neles existen 104 vivendas, delas, 74 baleiras. Do 

conxunto dos edificios non catalogados, os que están en estado regular son 33, que 

aloxan 122 vivendas, e delas, 47 baleiras.  

 

En resumo, a análise de estados e valoración da edificación permite cuantificar como 

obxectivo do Programa Rehabilitador para o Plan Especial, o desenvolvemento de 

accións de maior ou menor intensidade sobre 62 edificios catalogados que representan 

o 25,83% do parque edificatorio diagnosticado no ámbito. A estes cumpriría engadir os 

33 non catalogados anteriores a 1960 en estado regular. Uns e outros compoñen un 

programa rehabilitador dirixido ao 39,58% do parque edificado de cómputo. 

 

No ámbito declarado son demandantes de rehabilitación 81 edificios (o 43,5% dos 

edificios do seu ámbito e o 33,75% do total); na área de respecto son 14 edificios (o 

26% dos edificios do seu ámbito e o 5,8% do total. 
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O total das actuacións afectaría a 298 vivendas (delas 176 en edificios catalogados) e 

fomentaría a posta en uso de 193 vivendas hoxe desocupadas (146 en edificios 

catalogados). 

 

Desde o punto de vista da reutilización dos edificios e en particular das vivendas, a 

rehabilitación e posta en uso deste conxunto de edificios posibilitaría acadar un grao de 

ocupación do 79,5% do total do parque edificado, coa reocupación do 48,5% das 

vivendas hoxe baleiras. 

 

No ámbito BIC se rehabilitarían 229 vivendas (o 38,5% do total de vivendas do ámbito; e 

na área de respecto se rehabilitarían 69 vivendas (o 18,35% das vivendas do ámbito). 

 

No que se refire á reutilización das vivendas, a rehabilitación posibilitaría a ocupación do 

54% das vivendas baleiras do ámbito BIC e o 25% das vivendas baleiras na área de 

respecto. 

 

Establecido un alcance temporal do Programa de Rehabilitación de 12 anos, o ritmo de 

rehabilitación requirido para dar resposta ás necesidades de rehabilitación derivadas 

dos estados da edificación ascende a uns 8 edificios por ano en estado malo ou regular 

que afectarían a 25 vivendas das que 20 se situarían en edificios catalogados. 

 

A esta previsión engádese, para os efectos de dimensionar o alcance esperado das 

accións de rehabilitación, unha previsión de intervencións en edificios diagnosticados en 

bo estado, atendendo á súa posible evolución durante o período de desenvolvemento do 

Programa, e mesmo á existencia de iniciativas de mellora ou reforma funcional. Para tal 

efecto contémplase a intervención no 30% dos edificios en bo estado no ámbito do BIC 

onde se concentra a edificación anterior ao ano 60, o que significa incorporar ao 

Programa 26 edificios con 91 vivendas das que 33 están desocupadas. Con esta 

incorporación o alcance da rehabilitación pasaría a ser duns 10 edificios e 32 vivendas 

ao ano das que unhas 20 se situarían en edificios catalogados. 
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2.2. OS CUSTOS DA REHABILITACIÓN 

 

A avaliación dos custos da rehabilitación ten por obxecto estimar as grandes magnitudes 

dun proceso que pola súa complexidade, derivada tanto da diversidade de situacións de 

uso, tenencia e estados como da atomización dos operadores e das características da 

poboación que ten que participar nel, non permite unha valoración axustada en alcance 

orzamentario senón unha estimación agregada. 

 

Non se avalían os investimentos necesarios na restauración dos edificios catalogados 

no nivel 1, que pola súa propia natureza esixen dunha aproximación técnica específica, 

previa á valoración económica da intervención, que desborda o obxecto do Plan 

Especial, e que -en todo caso- presentan un peso pequeno. 

 

Neste apartado procédese a estimar o monto total do investimento necesario para 

formular o proceso de rehabilitación e as medidas que deben preverse para o seu 

fomento. 

 

Para avaliar o custo da rehabilitación, procederase a tipificar as actuacións 

rehabilitadoras en función do seu nivel de intensidade. Para o efecto pártese de módulos 

tipo contrastados na experiencia técnica máis recente da rehabilitación protexida. 

Clasifícase a rehabilitación en lixeira, media, alta e especial. correspondendo a cada 

unha delas unha porcentaxe do módulo básico de referencia do Plan Estatal de Vivenda 

e Rehabilitación para 2012 de 26,5%, 34,5%, 46% e 69% respectivamente.  

 

En atención aos sobre custos que implica a singularidade arquitectónica dos edificios 

históricos, increméntanse os tipos de custo en porcentaxes que representan o 20% nas 

rehabilitacións lixeiras, e o 15% nas medias, altas e especiais. A esta modulación 

engádeselle un 25% dos tipos de custo en concepto do sobre custo das obras de 

interese arquitectónico directamente relacionadas coa posta en valor dos edificios 

catalogados.  

 

En conclusión, as intervencións tipo, que de forma maioritaria veñen referidas aos 

edificios catalogados, quedan moduladas como segue: 

 

Rehabilitación lixeira: 233 €/m2 construído 

Rehabilitación media: 293 €/m2 construído 

Rehabilitación alta: 391 €/m2 construído 

Rehabilitación especial:  586 €/m2 construído 
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A asignación do conxunto de edificios obxecto de rehabilitación a cada un dos tipos de 

intervención establécese co criterio de asignar os edificios en mal estado aos tipos de 

rehabilitación especial e supoñer que os edificios en estado regular dirixiranse á 

rehabilitación lixeira nun 40% e á rehabilitación media ou alta en porcentaxes 

respectivos do 30%. 

 

A aplicación de módulos ao conxunto edificado parte da medición de superficies das 

edificacións extraída da explotación do ficheiro de unidades edificatorias elaborado tralo 

correspondente traballo de campo e incorporando datos catastrais, distinguindo os 

respectivos estados da edificación e os usos residenciais. Para avaliar o custo de 

rehabilitación doutros usos adóptase o 50% do módulo tipo para vivenda, que equivale a 

supoñer que no 50% dos casos, os outros usos (en xeral comerciais en uso ou rochos) 

interveñen na rehabilitación dos elementos comúns da edificación (40% do módulo tipo-

medio) e no outro 50% acada un 60% do custo da rehabilitación de vivenda). Este 

suposto resulta adecuado, se consideramos que tal apartado comprende desde locais 

comerciais en explotación en bo estado, ata anexos da edificación. 

 

O resultado da estimación do custo de contrata da rehabilitación exprésase nos cadros 

que seguen: 

 
TOTAL CUSTOS ESTIMADOS REHABILITACION (EN MILES DE EUROS) 

 VIVENDA OUTROS USOS TOTAL

CATALOGADOS 

ÁMBITO BIC 6.168.794 921.599 7.090.393

RESPECTO 2.007.248 276.424 2.283.672

TOTAL CATALOGADOS 8.176.042 1.198.023 9.374.065

NON CATALOGADOS 

ÁMBITO BIC 1.799.110 253.182 2.052.292

RESPECTO 1.519.773 194.527 1.714.300

TOTAL NON CATALOGADOS 3.318.883 447.709 3.766.592

TOTAL CUSTOS PEPRI 11.494.925 1.645.732 13.140.657

 
Ao custo das obras de rehabilitación haberá que engadirlle os impostos as taxas e os 

honorarios profesionais por proxecto e dirección facultativos. Estes últimos 

consideráronse en todos os casos, con independencia de que o tipo das obras non 

requira intervención técnica en materia de seguridade estrutural e de proxecto 

arquitectónico, para garantir unha intervención técnica cualificada en todos os casos, 

que se vén mostrando na experiencia comparada como decisiva tanto para incentivar a 

intervención dos particulares como para acadar resultados arquitectónicos valorizadores 
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do patrimonio. Deste modo, o custo total da rehabilitación ascendería a 15.637 miles de 

euros. 

 

Este investimento significaría repoñer en uso 193 vivendas hoxe desocupadas, e 

mellorar a habitabilidade de 105 vivendas ocupadas, prolongando a súa vida útil e 

evitando o seu deterioro mediante a rehabilitación media e lixeira. 

 

Ademais levaría á rehabilitación e mellora de espazos con outros usos, maioritariamente 

locais de actividade nos baixos e complementarios da edificación, nunha proporción 

duns 26 m2 por cada vivenda rehabilitada no conxunto. 

 

Adicionalmente, sobre o programa de necesidades de rehabilitación, cómpre prever a 

incorporación ás iniciativas de rehabilitación de algunhas das edificacións consideradas 

en bo estado. Trátase de prever, tanto a evolución do estado destas edificacións ao 

longo dos doce anos previstos para o programa de actuación, que puidera xerar a 

demanda de accións determinadas de mellora; como a emerxencia de actuacións de 

reformas funcionais. 

 

Para tal efecto, estímase a demanda de accións de rehabilitación lixeira para o 30% dos 

edificios en bo estado sitos no ámbito BIC, onde se concentran as edificacións 

anteriores a 1960. O que determinaría a incorporación de accións de rehabilitación ou 

outros 26 edificios con 91 vivendas, das que 58 están ocupadas, cun custo total 

estimado en 3.576 miles de euros que inclúen a mellora de espazos con outros usos 

(locais de actividade e complementarios da edificación en baixo) nunha proporción 

similar á do programa básico (26 m2/viv. rehab.). 

 

Este escenario de rehabilitación integral, suporía intervir en 121 edificios 

(aproximadamente o 50% dos existentes no ámbito do Plan Especial, localizados 

maioritariamente no ámbito do BIC declarado, onde se interviría -en maior ou menor 

medida- no 56% dos edificios existentes, 51 deles totalmente desocupados. Desde o 

punto de vista patrimonial implicaría actuar en 80 edificios dos 122 catalogados. Desde 

o punto de vista social suporía a mellora das condicións de 163 vivendas, o 27% das 

actualmente ocupadas, e a reparación doutras 226 desocupadas capaces de atraer 

nova poboación. Desde o punto de vista da recuperación económica implica a mellora 

duns 10.200 m2 de plantas baixas destinadas a usos comerciais, artesanais, hosteleiros 

e de servizos diversos, así como para usos complementarios das vivendas. 
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2.3. AS MEDIDAS DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN E DA REHABILITACIÓN 

 

2.3.1.  As medidas fiscais e as valoracións do solo e as construcións 

 

As normativas que regulan os diferentes tributos con incidencia nos bens inmobles, 

taxan o tratamento fiscal da rehabilitación e dos bens de interese cultural mediante a 

regulación de determinadas exencións, bonificacións e deducións. 

 

No caso particular da tributación municipal, o Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de 

marzo polo que se aproba o texto refundido da “Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales” non recoñece outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas 

normas con rango de Lei.  

 

De modo sintético descríbese a continuación o tratamento dado na lexislación tributaria 

vixente á rehabilitación de edificios de interese arquitectónico comprendidos en 

conxuntos históricos declarados. 

 

Referirémonos aos tributos con incidencia directa máis relevantes e xeneralizados na 

acción rehabilitadora e protectora que son: Imposto sobre Bens Inmobles, Imposto sobre 

Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, Imposto sobre Construcións, así 

como a Taxa por licenzas de construción. 

 

A valoración catastral é determinante no cálculo da base impoñible dos impostos 

municipais sobre bens inmobles e incremento de valor dos terreos. Polo tanto, será 

relevante a axustada valoración catastral atendendo ás condicionantes e limitacións que 

impón a protección arquitectónica. 

 

A entrada en vigor do Plan Especial deberá levar consigo a revisión dos valores 

catastrais, adaptándoos aos novos aproveitamentos urbanísticos, e contemplando o 

conxunto de edificios catalogados que impliquen cargas singulares aos que non se lles 

aplicara xa o coeficiente corrector dos valores do solo e da construción previsto para o 

efecto nas  Normas Técnicas de  valoración  catastral  de  bens  inmobles  urbanos. 

 

De conformidade coas intervencións permitidas para cada nivel de protección na 

Normativa do Plan Especial, os conceptos catastrais de protección integral, estrutural e 

ambiental terán a correspondente tradución respecto do Catálogo do Plan, para os 

efectos de aplicar os correspondentes coeficientes correctores 0,7; 0,8 e 0,9 

respectivamente. 

 



Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. Estudo Económico e Programa de Actuación. 
Documento de Tramitación. 

24

Para os efectos da aplicación dos coeficientes correctores do valor catastral das 

construcións en razón da antigüidade das mesmas, haberá de precisarse a correlación 

entre os conceptos de intervención definidos na Normativa Urbanística do Plan coma de 

reestruturación total e as definicións fiscais de rehabilitación integral ou de 

reconstrución. De modo que as reformas que non alcancen tal intensidade non sexan 

consideradas a efectos catastrais como inicio dun novo cómputo de idade da edificación 

podendo seguir aplicando os coeficientes correctores da valoración da construción en 

función da súa idade de orixe (construción, reconstrución ou rehabilitación integral) 

corrixida en proporción ao alcance da reforma (25%, 50%, 75% segundo a porcentaxe 

dos custos respecto dos da obra de nova planta). Os coeficientes de idade acadan -a 

modo de exemplo- valores como os seguintes: 0,79 para edificios tipo de entre 15 e 19 

anos, 0,49 entre 50 e 54 anos, ... ata 0,32 en edificios de 90 ou máis anos. Coeficientes 

aplicables sobre o valor das construcións de conformidade coa Normativa técnica de 

valoración catastral. 

 

No referido ao Imposto sobre Bens Inmobles, a Lei taxa as súas bonificacións 

referíndoas, no caso que nos ocupa, á exención do imposto para os edificios declarados 

expresa e individualizadamente monumentos e para aqueloutros comprendidos no 

conxunto declarado que, contando con antigüidade superior a 50 anos, estean incluídos 

no Catálogo do Plan e sexan obxecto de protección integral en razón do seu carácter 

singular. 

 

No Imposto sobre Incremento de Valor dos Terreos contémplase a posibilidade de que o 

Concello na súa Ordenanza Fiscal, regule a exención para a transmisión dos bens 

incluídos no perímetro do conxunto declarado, cando os propietarios acrediten ter 

realizado ao seu cargo obras de consolidación, mellora e rehabilitación.  

 

Nos dous impostos anteriores, o valor catastral constitúe a variable definidora da base, 

recordamos aquí, polo tanto, o indicado anteriormente en relación á adaptación de tales 

valores ás determinacións do Plan Especial. 

 

En relación ao Imposto sobre construcións, instalacións e obras, cabe reseñar que a 

lexislación vixente prevé que o Concello poda regular na súa Ordenanza Fiscal unha 

bonificación de ata o 95% da cota para casos excepcionais e previa solicitude do suxeito 

pasivo e acordo plenario -por maioría simple- de declaración expresa de especial 

interese ou utilidade pública por concorrer circunstancias culturais ou histórico-artísticas 

que o xustifiquen. 
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En relación coa Taxa por expedición de licencias urbanísticas non se contempla ningún 

tipo de beneficio fiscal en función do tipo de obra ou da clase de edificio no que se 

produce. 

 

Polo tanto, os beneficios fiscais previstos pola Lei en favor da protección do patrimonio 

de conxunto histórico, limitados nestes momentos aos tributos municipais, constitúen un 

marco para o fomento da rehabilitación e do cumprimento dos deberes e cargas 

impostas aos titulares de bens do Patrimonio Histórico, desenvolvendo así o mandato do 

Art. 69 da Lei do Patrimonio Histórico Español. 

 

Para os efectos da súa instrumentación en desenvolvemento do Plan Especial, a partir 

da súa aprobación haberá de impulsarse con carácter prioritario a revisión das 

valoracións catastrais para a súa acomodación ás condicións de edificabilidade 

aplicables ás construcións, e a revisión dos coeficientes relativos ás fincas catalogadas 

aplicables ao solo e ás construcións. 

 

A aprobación do Plan Especial debera ir acompañada tamén dos axustes procedentes 

da regulamentación nas Ordenanzas Fiscais Municipais correspondentes das exencións 

e bonificacións que a Lei autoriza para os impostos municipais antes citados. 

 

2.3.2.  As políticas de fomento da rehabilitación.  

 

O Concello de Ferrol vén desenvolvendo accións dirixidas á rehabilitación e 

conservación dos seus conxuntos históricos, sinalando os obxectivos prioritarios de 

recuperación e utilizando mecanismos que a lei ofrece para acadar o cumprimento polos 

propietarios de inmobles dos deberes de conservación que lles corresponden, e tamén 

para incentivar este cumprimento e colaborar con aqueles nas cargas que resulten 

especialmente gravosas que, en definitiva, redundan en beneficio da comunidade, como 

é patente no caso dos bens de interese cultural e patrimonial. Igualmente, o impulso das 

accións de rehabilitación presentan unha compoñente social, vencellada directamente 

coa mellora das condicións de vivenda dos residentes nos conxuntos históricos, así 

como unha compoñente urbanística dirixida á recuperación do uso residencial que 

garante a vitalidade dos barrios históricos e poren, do patrimonio urbano. 

 

Con esta finalidade impulsouse a declaración en setembro de 2001 da Área de 

Rehabilitación dos Barrios da Magdalena e Ferrol Vello, seguida da aprobación da 

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación dos edificios e vivendas 

dos barrios da Magdalena e Ferrol Vello en xullo de 2002. 
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Instrumentada a través da Oficina Municipal de Rehabilitación, a iniciativa municipal de 

impulso á rehabilitación tivo unha presenza en Ferrol Vello importante en resultados 

pero tamén en expectativas. Desenvolvendo os sucesivos Plans Estatais de Vivenda 

entre 2002 e 2013 implantouse no barrio a experiencia da rehabilitación xerando ata 332 

solicitudes para 99 edificios, dos que se concederon axudas para 37, 28 deles 

executados ou en execución, que mobilizaron uns orzamentos de obra superiores aos 

2.757 miles de euros 2013, cunhas subvencións próximas aos 760 mil euros 2013. 

Ademais da experiencia acumulada, a Oficina de Rehabilitación dispón do rexistro de 

330 solicitudes para 99 edificios (entre eles os 28 executados ou en execución), que 

sufriron da parálise derivada da tramitación da declaración de conxunto histórico. 

 

Na actualidade, as políticas de fomento da rehabilitación viven un momento de cambio 

en relación ás prácticas dilatadas dos Plans de Vivenda que incorporaron a atención ao 

parque edificado desde comezos dos anos 80. Por unha parte, a crise inmobiliaria, pon 

en primeiro plano a atención á cidade existente, ao parque edificado e de vivendas xa 

construído e aos seus tecidos urbanos. Por outra parte, a política de vivenda vólvese 

máis selectiva e oriéntase ao fomento do aluguer na pretensión de normalizar un réxime 

de tenza que tiña en España unha mínima presenza, arrombado pola xeralización de 

acceso á propiedade da vivenda. 

 

O vixente “Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e 
a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016” (R.D. 233/2013 de 5 de abril) vén a 

representar a primeira iniciativa dirixida á articulación da nova política. Unha iniciativa 

anticipadora da “Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación 
urbanas”. 
 

Cunha duración cuadrienal, o Plan Estatal céntrase en obxectivos como: 

 

. Concentrar as axudas relacionadas coas necesidades sociais no fomento do aluguer 

e no fomento da rehabilitación e a renovación urbanas. 

 

. Reforzar a coordinación e cooperación entre administracións fomentando a 

corresponsabilidade no financiamento e na xestión. 

 

. Mellorar a calidade da edificación, en particular respecto á súa eficiencia enerxética, 

accesibilidade universal, adecuada recollida de residuos e debida conservación. 

 

. Contribuír á reactivación do sector inmobiliario desde o fomento ao aluguer, o apoio á 

rehabilitación de edificios e a rexeneración urbana. 
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Tales obxectivos estrutúranse en oito programas: 

 

1. Programa de subsidiación de préstamos convidos. 

2. Programa de axuda ao aluguer de vivenda. 

3. Programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer. 

4. Programa de fomento da rehabilitación edificatoria. 

5. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. 

6. Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios. 

7. Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas. 

8. Programa de apoio á implantación e xestión do Plan. 

 

Para os nosos efectos, resultan de especial importancia os Programas de Fomento da 

rehabilitación edificatoria e o de Fomento da rexeneración e renovación urbanas. Dous 

programas centrais que poden chegar a absorber ata o 70% da dotación orzamentaria 

do Plan. Para ambos programas atenderase, entre os criterios para a súa asignación, ao 

número de vivendas en edificios predominantemente residenciais rematados antes de 

1981; e para o de rexeneración e renovación urbana serán precisos acordos específicos 

coa Comunidade Autónoma con participación dos Concellos, e valorarase 

especialmente a participación empresarial con fondos propios para garantir a 

viabilidade. 

 

O Programa de Fomento de rehabilitación edificatoria ten por obxecto o financiamento 

de obras de mantemento e intervención en instalacións fixas e equipamentos propios así 

como en elementos comúns das edificacións residenciais colectivas que sexan 

anteriores a 1981, dispoñan do 70% de superficie construída destinada ao uso de 

vivenda e máis do 70% das vivendas constitúan domicilio habitual de propietarios ou 

inquilinos. 

 

Excepcionalmente admitiranse edificios que sen cumprir estas condicións presenten 

graves danos ou teñan integramente por destino o aluguer durante non menos de 10 

anos. 

 

As actuacións obxecto do programa irán dirixidas á conservación dos edificios, a mellora 

da calidade e a sostibilidade e á realización de axustes razoables en materia de 

accesibilidade. Considéranse especificamente entre as actuacións de conservación as 

relativas a cubertas, fachadas, medianeiras ou elementos comúns dos edificios situados 

en conxuntos históricos, así como as relativas ás instalacións do edificio. Entre as de 

mellora da calidade e sostibilidade contémplanse obrigadamente algunha das de 

envolvente térmica, carpinterías e acristalamento; das de instalacións de calefacción, 

auga quente, ventilación, refrixeración, para a mellora de eficiencia enerxética; e das de 
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utilización ou xeración de enerxías renovables; que xustifiquen un aforro da demanda 

enerxética do 30%. 

 

Como beneficiarias, as comunidades de propietarios, propietarios únicos de edificios de 

vivendas e as Administracións Públicas propietarias de edificios de aluguer de cando 

menos 10 anos, poderán recibir axudas de ata o 35% do custo subvencionable que se 

pode incrementar un 10% en edificios obxecto de protección integral polo planeamento. 

Co  límite de 11.000 €/por vivenda ou por 100 m2 de superficie útil de locais que se 

eleva a 12.100 € nos edificios con protección integral. 

 

Unha axuda que se desglosa por tipos de actuación: ata 2.000 euros para actuacións de 

conservación que sumultaneadas coas de mellora de calidade e sostibilidade poden 

incrementarse en 1.000 euros e en outros 1.000 euros si se realizan tamén obras de 

accesibilidade. Ata 2.000 euros para actuacións de mellora da calidade e sostibilidade, 

que poden elevarse a 5.000 euros si reducen no 50% a demanda enerxética de 

calefacción e refrixeración do edificio. Ata 4.000 euros para actuacións de mellora de 

accesibilidade. Todas elas elevables nun 10% para edificios de protección integral. 

 

O Programa de Fomento da rexeneración e a renovación urbana está dirixido ao 

financiamento conxunto da rehabilitación de edificios e vivendas, da urbanización ou 

reurbanización de espazos públicos e -no caso de substitución de edificios demolidos- a 

edificación de nova planta, dentro dun ámbito previamente definido e delimitado pola 

Administración. 

 

A súa finalidade diríxese á mellora de tecidos residenciais, recuperación de conxuntos 

históricos, centros urbanos, barrios degradados, ...; unha casuística que se acomoda á 

situación e problemática de Ferrol Vello. 

 

Son subvencionables as obras de intervención en edificios e vivendas, equipamento 

propio e elementos comúns; urbanización e reurbanización de espazos públicos e todos 

os seus servizos; mellora ambiental e de accesibilidade aos espazos públicos; 

demolición e edificación de vivendas de nova construción con elevada cualificación 

enerxética. 

 

Comprende tamén os custos de realoxo temporal e gastos dos equipos e oficinas de 

planeamento, información, xestión e acompañamento social do programa. 

 

O ámbito, que será delimitado por acordo da Administración, terá un mínimo de 100 

vivendas, podendo ser continuo ou descontinuo; se ben en conxuntos históricos se 
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contemplan excepcións respecto do número de vivendas previo acordo expreso da 

Comisión Bilateral de Seguimento Estado-Comunidade Autónoma. 

 

O 60% da edificabilidade sobre rasante existente estará destinada no planeamento 

vixente ao uso residencial vivenda habitual. 

 

As Comunidades Autónomas remitirán ao Ministerio de Fomento as súas propostas, 

sendo priorizadas na seguinte orde: 

a) Os ámbitos impostos mediante acordo da Administración derivada da necesidade de 

actuar con carácter integrado sobre ámbitos degradados. 

b) Actuacións de rexeneración urbana integrada que inclúa rexeneración social, 

económica e ambiental do ámbito. 

c) Ámbitos incluídos en conxuntos históricos declarados que conten con Plan Especial 

de Protección e Rehabilitación (cando menos aprobado inicialmente no momento da 

solicitude). 

d) Que exista compromiso de cofinanciamento doutras Administracións. 

e) Que inclúan modalidades innovadoras de financiamento privado. 

 

Na Comisión Bilateral de Seguimento subscribiranse, coa participación do Concello, os 

acordos correspondentes, previa presentación da documentación que comprenderá a 

Delimitación do Ámbito de Rexeneración e Renovación Urbana coas determinacións 

urbanísticas de aplicación e a Memoria-Programa que inclúa: Diagnóstico, Programa de 

accións integradas, Memoria de Viabilidade técnica e económica, Plan de realoxo 

temporal e retorno necesario. Os edificios e vivendas incluídos deberán de dispoñer de 

Informe de avaliación e acordo da Comunidade de Propietarios. 

 

O beneficiario das axudas será quen asuma a responsabilidade da execución integral do 

ámbito de actuación: Administracións públicas, propietarios únicos, comunidades de 

propietarios, consorcios ou Asociacións administradoras de xestión. De ser varios os 

responsables a axuda distribúese en proporción ao custo asumido por cada un. Non 

pode recibir financiamento quen se teña beneficiado do Programa de rehabilitación 

edificatoria. 

 

A contía máxima das axudas será de ata o 35% do custo subvencionable, nun importe 

máximo de 11.000 euros por vivenda obxecto de rehabilitación e de ata 30.000 euros 

por vivenda construída en substitución doutra demolida previamente. 

 

Para a mellora do medio urbano (urbanización e reurbanización) a axuda elévase ata 

2.000 euros por vivenda rehabilitada ou construída. 
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A estas cantidades engadiranse: 

- Ata 4.000 euros por ano por unidade de convivencia a realoxar ata un máximo de tres 

anos. 

- Ata 500 euros por vivenda rehabilitada ou construída en substitución doutra 

demolida, para financiar o custo dos equipos e oficina de planeamento, información e 

xestión do programa. 

 

As subvencións deste Programa serán compatibles con calquera outras públicas ata o 

custo total das actuacións. 

 

O prazo máximo de execución é de tres anos desde o acordo da Comisión Bilateral, 

vencendo en todo caso en 2016. 

 

Os dous programas de fomento da rehabilitación edificatoria, e de fomento da 

rexeneración e renovación urbana, constitúen o escenario marco para o encadramento 

de política de rehabilitación de Ferrol Vello. Aberto o primeiro á solicitude directa dos 

titulares dos edificios, se ben orientado especificamente a determinados tipos de 

intervencións e lixeiramente coa ocupación das vivendas. Con vocación de integralidade 

o segundo, implicando a mellora do espazo público e coa ambición de acadar a 

rexeneración urbana material, ambiental, social e económica, especificamente orientado 

aos conxuntos históricos, aberto ao financiamento da rehabilitación das vivendas e co 

recoñecemento da participación municipal. Neles haberá de moverse o ancoramento de 

xestión do programa de rehabilitación do Plan Especial de Ferrol Vello. 

 

Sen prexuízo de que se poida optar en algún momento as convocatorias públicas do 

Programa para o Fomento de cidades sostibles e competitivas, para ser seleccionados 

mediante procedemento aberto e concorrencia competitiva; un programa entre as súas 

liñas estratéxicas identifica aos centros e cascos históricos, incluíndo rehabilitación de 

edificios con algún grao de protección, mellora dos espazos públicos e revitalización 

económica. 

 

2.3.3.  As axudas xerais á rehabilitación.  

 

Avaliouse o alcance económico das axudas directas, partindo das referencias ao nivel e 

condicións reguladas na normativa aprobada sobre medidas de financiamento de 

actuacións protexidas no Programa de rexeneración e renovación urbana establecido no 

Plan Estatal de Fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, a 

rexeneración e renovación urbanas. 2013-2016. 
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Pendentes de formalizar as medidas complementarias aportadas pola Comunidade 

Autónoma, analizarase o impacto das axudas estatais en exclusiva. 

 

As axudas estatais do Ministerio de Fomento no marco do Real Decreto 233/2013 para 

o Plan de Vivenda, establécense para o Programa de accións integradas de 

rexeneración e renovación urbana nunha subvención máxima de 11.000 euros por 

vivenda rehabilitada sen superar o 35% dos custos da rehabilitación. 

 

O investimento medio previsto para as actuacións de rehabilitación lixeira -as menos 

elevadas- está xeralmente por baixo do orzamento no que o límite do 35% imposto polo 

RD 233/2013 impide o aproveitamento da subvención media máxima de 11.000 €. As 

rehabilitación medias e altas acadan con folgura estes máximos ofrecidos no caso dos 

edificios catalogados non así nos casos de edificios non catalogados de pequeno 

tamaño. 

 

Para os efectos da estimación dos recursos para axudas xerais á rehabilitación 

susceptibles de ser atraídos para o desenvolvemento do Programa de Rehabilitación do 

PEPRI, consideraremos que o deseño específico das ordenanzas para concesión de 

axudas á rehabilitación que se dicten en desenvolvemento do Plan Especial, no marco 

dos Plans de Vivenda, permitirán optimizar as axudas correspondentes a cada 

programa. 

 

En consecuencia, atendendo ao número de vivendas implicadas no Programa de 

Rehabilitación, preséntanse no cadro seguinte unhas previsións das axudas 

susceptibles de ser captadas en caso de impulsar delimitación e xestión de Ámbitos de 

Rexeneración e Renovación urbana capaces de dar cobertura ao completo programa de 

rehabilitación integral previsto no Plan Especial. Un obxectivo que requirirá dunha 

capacidade de organización previa da demanda para cumprimentar e comprometer 

Programas susceptibles de ser executados no prazo perentorio de tres anos. 

 
SUBVENCIÓNS Mº DE FOMENTO. PROGRAMAS DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA 

 MILES DE EUROS 

Rehabilitación edificios e vivendas 3.914,70 

Urbanización e Reurbanización 778,00 

Oficina de Rehabilitación 194,50 

TOTAL 4.886,20 

Referencia: RD. 233/2013. Elaboración propia. 
 

A porcentaxe media de subvención das axudas xerais á rehabilitación ascende 

estimativamente ao 20% do total do investimento en rehabilitación, á espera de coñecer 

as aportacións da Comunidade Autónoma. 
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O importe total dos recursos requiridos para o Programa de Rehabilitación ascende a 

19,21 millóns de euros para os doce anos do Programa previsto, o que representa unha 

media de 1.600 miles de euros anuais, unha cantidade que debería duplicar os recursos 

mobilizados na última fase dos Convenios interadministrativos subscritos para a 

rehabilitación de Ferrol Vello, a correspondente á recuperación da actividade 

rehabilitadora, despois da paralización sufrida durante a tramitación de declaración 

como ben de interese cultural do conxunto histórico de Ferrol Vello. 

 

Pola súa parte, os recursos públicos requiridos polas accións de urbanización, 

reurbanización, mellora ambiental, do espazo público e das dotacións e servizos para a 

recuperación do barrio elévanse a 3,61 millóns de euros dos que os programas de 

rexeneración e recuperación urbana poderían aportar ata 778 mil euros con orixe nos 

Plans Estatais do Ministerio de Fomento. 

 

 




