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1. OBXECTO 
 
O obxecto do presente Anexo de Habitabilidade é establecer, conforme ao indicado no 
Capítulo VI do Decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as Normas de 
Habitabilidade de Vivendas de Galicia, o limiar mínimo de habitabilidade (LMH) requirido 
para que as vivendas e edificios acaden as condicións mínimas de habitabilidade no 
ámbito do Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. 
 
As súas determinacións e a conveniencia de variar determinados estándares de 
habitabilidade establecidas no Decreto 29/2010 de 4 marzo, xustifícanse tanto polas 
propias características morfolóxicas e tipolóxicas do ámbito, declarado Conxunto 
Histórico, das súas edificacións e vivendas, como pola necesaria salvagarda de 
determinados valores patrimoniais que, conceptuados como caracteres determinantes, o 
Plan Especial pretende protexer conforme a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e á 
lexislación urbanística. 
 



 2

2. MEMORIA XUSTIFICATIVA 
 
O ámbito do Plan Especial correspóndese co declarado Ben de Interese Cultural 
mediante Decreto 33/2011 do 10 de febreiro da Consellería de Cultura e Turismo, cunha 
extensión superficial de 10,53 Ha das que 4,29 Ha se corresponden propiamente á zona 
histórico-artística, e 6,24 Ha á zona de respecto, ao que se incorporan aqueles espazos 
e edificacións de interese patrimonial (Campo de San Roque, Igrexa de San Francisco, 
Capitanía Xeral, Xardíns de Herrera, etc.) que estando fóra do ámbito declarado e a súa 
zona de respecto, representan o espazo de relación co Conxunto Histórico do Barrio de 
A Magdalena. Este ámbito acolle a un total de 269 edificios e a 1.019 vivendas. 
 
O Barrio de Ferrol Vello, como todos os núcleos de orixe medieval, presenta un casarío 
extremadamente abigarrado e de rúas estreitas, estando plenamente colmatado o 
espazo delimitado polo teórico trazado do recinto amurallado.  
 
A súa área edificada agrupa edificios residenciais con algún uso industrial illado e 
inserido na trama, formando cuarteiróns pechados. O parcelario e a forma do Barrio 
manteñen o esquema orixinal da Vila que se organizaba ao redor dun porto nun afiado 
apéndice de terra que se metía no mar. Cabe así distinguir dúas zonas: a 
correspondente ao espolón triangular, moi concentrada e compacta e erixida en célula 
nai do núcleo de poboación, e a que se estende cara ao oeste cara ao convento de San 
Francisco, moito máis dispersa e lineal. Separando ambos a Praza Vella aberta cara ao 
mar e á súa prolongación cara ao noroeste no Barrio de Argüelles. 
 
A zona máis antiga desenvólvese sobre catro rúas concéntricas, rúa Castro, rúa Cristo, 
rúa Benito Vicetto e rúa Carmen Curuxeiras, quedando limitada polo leste pola rúa San 
Francisco e polo oeste polo Paseo da Mariña, ao norte a rúa Manuel Comellas de nova 
apertura e con trazado rectilíneo marca un cambio na estrutura da trama urbana. 
 
A zona que se estende cara ao oeste ten como eixe principal á rúa de San Francisco, e 
contén ao Barrio de Argüelles, cunha estrutura propia desenvolta sobre unha trama 
reticular con fronte á fachada marítima. No extremo leste desta zona, existe un área de 
transición entre o barrio de Ferrol Vello e o da Magdalena, conformada por edificios 
singulares e os espazos públicos de maiores dimensións existentes no ámbito. 
 
Cara ao noroeste se estende outra zona, conformada por cuarteiróns de maiores 
dimensións resultado de procesos de desamortización de grandes fincas e novas 
aperturas viarias, limitada pola Avda. de Breogán e rúa Espartero cara ao norte, a rúa 
Baterías polo oeste e a rúa San Antonio polo leste. 
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A grave crise urbana xerada no último cuarto do século XX polas sucesivas 
reconversións do sector naval, sumadas á debilitación e deslocalización de funcións e 
actividades propias da praza militar, e engadida á crise común dos barrios históricos 
xerada polos anteriores procesos acelerados do crecemento urbano, aliáronse cunha 
posición terminal para acelerar o decaemento desta zona que no barrio de Ferrol Vello 
ten levado ao abandono e a invisibilidade; configurándose así dentro da zona unha 
dinámica de progresión na crise urbana que se agrava a medida que avanzamos en 
dirección leste-oeste desde a nova cidade cara á zona portuaria. 
 
Pese a isto a estrutura inicial tense mantido ata os nosos días. É esta estrutura urbana e 
os seus caracteres especiais, a súa disposición espacial, proporcións, estrutura 
parcelaria, escala e ambiente urbano o realmente esencial de interese no Barrio. 
 

 
 
O tamaño e a forma do parcelario ten o seu substrato tanto na xénese histórica da 
formación das distintas pezas urbanas como nas súas relacións co territorio, xerando 
diferentes paisaxes. Pódese diferenciar entre as parcelas históricas, aquelas que 
deveñen de procesos de parcelación orixinarios, e parcelas novas, aquelas de máis 
recente formación, froito de agregacións ou modificacións parcelarias. 
 
En Ferrol Vello, o parcelario histórico é un parcelario miúdo de orixe medieval adaptado 
á topografía, e que dá lugar a cuarteiróns compactos de pequenas dimensións. 
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O parcelario ilustrado dos séculos XVIII e XIX, derivado da transformación e crecemento 
da Vila e que se desenvolveu paralelamente noutras pezas da cidade, concéntrase 
principalmente nas zonas periféricas do tecido medieval, como as rúas San Francisco, 
Curuxeiras e Espartero. 
 
Durante o século XX o proceso de transformación parcelaria consolídase, froito das 
intervencións urbanísticas contemporáneas executadas a partir do Plan Xeral de 1984, e 
que deron lugar, sobre todo co trazado das novas aliñacións das rúas de Manuel 
Comellas en primeiro momento e San Antonio e Alfonso López máis tarde, á 
formalización dos grandes cuarteiróns localizados ao norte do ámbito.  
 
Este parcelario está vinculado ao uso residencial e esténdese pola maior parte da 
superficie desta área. Outros usos, principalmente relixioso e militar, así como as zonas 
verdes e os equipamentos, irán parellos a un parcelario de maiores dimensións, 
localizado principalmente sobre o contorno do ámbito de análise. 
 
A relación entre o espazo público e o espazo privado no tecido histórico, ámbito BIC, 
cun entramado viario complexo e de pequenas dimensións, é máis equilibrado que no 
tecido de recente formación, área de respecto, onde a relación entre espazo público e 
privado diminúe porcentualmente a favor deste último. 
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Segundo a análise da tipoloxía de ocupación de parcela con respecto ao uso edificatorio 
vencellado a ela, a tipoloxía dominante, cun 70,40% do total, é a parcela entre 
medianeiras, vencellada principalmente ao uso residencial; as edificacións en remate de 
cuarteirón supoñen o 23,36% do total, cifra relevante dentro do conxunto dun ámbito tan 
pequeno composto por 31 cuarteiróns; e a edificación exenta e outros tipos de 
ocupación parcelaria só representan o 3,74% e o 2,50% respectivamente na totalidade 
do ámbito. 
 
Segundo o número de fachadas a espazo público da edificación, os edificios cunha 
única fachada a espazo público representan o 47,65%, pertencendo xeralmente aos 
cuarteiróns compactos, froito de transformacións posteriores do tecido orixinal 
localizados na zona do Paseo da Mariña e en parte do tecido de Argüelles, e aos 
cuarteiróns con patio de máis recente construción situados ao norte do ámbito. 
 
O 40,61% relativo aos edificios que constan de dúas fachadas a espazo público, 
correspóndese coas edificacións que conforman os cuarteiróns lineais de orixe, 
concentrados principalmente na zona sur do ámbito -antigo recinto amurallado- e nos 
barrios extramuros de Argüelles e San Francisco, tratando de parcelas pasantes en 
cuarteiróns estreitos. 
 
O 9,73% representa aos edificios con tres fachadas a espazo público e que xeralmente 
se corresponde coas edificacións situadas en parcelas de remate dos cuarteiróns. 
 
Por último existen algunhas edificacións, que por estar exentas na parcela non teñen 
frontes a espazo público, e que constitúen o 2,01% do total. 
 
En canto á edificación no ámbito do Plan Especial existen un total de 269 edificios, dos 
que o 71,54% do total son anteriores a 1960, e dos cales case que o 94% son edificios 
non renovados que conservan as súas características tipolóxicas básicas orixinais. Cabe 
sinalar que destes edificios non renovados un 10% foron xa rehabilitados. Estes edificios 
antigos constitúen o conxunto arquitectónico que ten que ser valorado cara a 
conservación e recuperación do conxunto histórico. 
 
A altura dominante no Barrio é de baixo e dúas plantas (44,7%) e de baixo e tres plantas 
(26,9%), que entre as dúas aúnan a máis do 71% dos edificios. As alturas seguintes son 
as de baixo e unha planta cun 13,8% e de baixo e catro plantas cun 12,3%. O resto de 
alturas atopadas corresponden a casos puntuais. 
 
No ámbito BIC a altura media da edificación é de 3,2 plantas, moi similar ao total do 
ámbito. As alturas predominantes seguen sendo o baixo e dúas plantas (54,3%) e baixo 
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e tres plantas (25,1%), sumando entre ambas o 79,4% dos edificios. O baixo e unha 
planta é a altura seguinte cun 15,1%. O resto de alturas non teñen relevancia 
porcentual. 
 
En canto ao estado xeral da edificación, entendido como a apreciación global de síntese 
referente ao estado do sistema estrutural e construtivo do edificio así como á 
habitabilidade e estado das vivendas tras o recoñecemento de campo, indicar que dos 
253 edificios residenciais que compoñen o casarío de Ferrol Vello, 142 (o 56,1%) están 
en bo estado, 78 (o 30,8%) están en estado regular e 33 (o 13%) están en mal estado. 
Sinalar que dos edificios en mal estado, 20 foron diagnosticados en moi mal estado (con 
patoloxías que aproximan o estado de ruína). 
 
Se diferenciamos entre os dous grandes grupos de edificios segundo a idade da 
edificación, do conxunto de edificios anteriores a 1960, o 44,2% están en bo estado, o 
37,6% en estado regular e o 18,2% en mal ou moi mal estado (o 11% en mal estado e o 
7,2% en moi mal estado). Apréciase polo tanto un amplo campo para as accións de 
rehabilitación que deberán afectar ao 55,8% dos edificios incluíndo un número 
significativo de intervencións de profundidade, incluso de práctica reestruturación 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunha análise por elementos estruturais conclúese que o estado dos sistemas 
estruturais das edificacións antigas de Ferrol Vello é relativamente bo, e que, como é 
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lóxico, as porcentaxes de estruturas en regular e mal estado crece canto máis exterior 
estea o sistema estrutural. 
 
Así, son as estruturas de cuberta as que máis sofren e as que presentan polo tanto o 
peor estado, habendo un 45,88% das de madeira en regular e mal estado mentres que 
as estruturas verticais de muros de carga, máis protexidas, son as que están en mellor 
estado, habendo un 95,68% en bo estado. 
 
O regular e mal estado da estrutura de cuberta deriva en problemas de estanquidade da 
mesma, que á súa vez afectan ás estruturas de escaleira (cun 42,31% das estruturas de 
escaleira en regular e mal estado) e horizontais (estando un 32,78% das estruturas de 
madeira en regular e mal estado). 
 
Este aspecto estrutural cobra singular relevancia á hora de tipificar a categoría de 
catalogación dun edificio. Tipificar un conxunto protexido implica tamén decidir qué 
invariantes arquitectónicas convén preservar no proceso de vida dos edificios históricos. 
Qué invariantes cómpre preservar para garantir a súa salvagarda como parte do legado 
cultural a transmitir. 
 
Así no método de tipificación e adscrición dos edificios a unha das categorías de 
catalogación devén central o concepto operativo dun carácter determinante do edificio, 
porque nesta rúbrica do Ficheiro de Catalogación contense a posición do Plan Especial 
con respecto á cuestión da tipificación edificatoria, como tamén á identificación de cáles 
son os trazos invariantes a protexer en relación ás actuacións xerais autorizadas no 
patrimonio arquitectónico. 
 
Os caracteres determinantes do edificio fan referencia a tres aspectos complementarios 
e concorrentes na súa unidade espacial: 
 
. O sistema estrutural. 
. A súa organización interior. 
. A súa fachada, cerramento ou envolvente exterior. 
. A cuberta. 
 
Son estes caracteres determinantes, e a súa protección e permanencia, os que poden 
entrar en contradición cos estándares de habitabilidade definidos no Decreto 29/2010. 
 
O Plan Especial propón un catálogo básico de edificacións e elementos suxeitos á 
normativa de protección, cos efectos previstos na lexislación urbanística, e en particular 
na Sección 50 do Capítulo IX do Regulamento de Planeamento en relación co 
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establecido polo art. 46 da Lei 8/1995 do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de 
Galicia. Este catálogo básico abrangue ao 59% dos edificios, diferenciándose os 
seguintes niveis de protección: 
 
A. Edificios de excepcional significación arquitectónica, histórica e cultural, que dende o 

punto de vista da súa regulación normativa son obxecto, en principio, de protección 
integral. 6 edificios. 

 
B. Edificios de características singulares e de elevado valor arquitectónico, que dende o 

punto de vista da súa regulación normativa, preténdese manter neles as súas 
condicións arquitectónicas cunha protección estrutural. 37 edificios. 

 
C. Edificios de características tipolóxico-compositivas de valor arquitectónico e 

ambiental, neles, trátase non tanto da súa protección integral, como da súa 
rehabilitación con respecto ás súas características arquitectónicas por canto 
constitúen a substancia edificada do conxunto histórico. 95 edificios. 

 
Conforme ao anterior o alcance normativo dos distintos niveis de protección fai mención 
ao repertorio de actuacións que poden incidir sobre un edificio e ao nivel de esixencia no 
mantemento dos caracteres determinantes. 
 
Por outra banda, e tal e como xa se ten comentado con anterioridade, o ámbito do Plan 
Especial acolle a un total de 1.019 vivendas. Atendendo ao tipo de edificios que as 
acolle, no conxunto do ámbito o 52,80% das vivendas sitúanse en edificacións 
anteriores a 1960. 
 
Da análise dos elementos básicos definitorios do estado da vivenda (cociña, baño, 
pavimentos) obtense unha lectura dun estado bo xeneralizado. Os cuartos de baño, as 
cociñas e os pavimentos presentan un estado similar, atopándose en bo estado algo 
máis do 73%, requirindo melloras nun 21% dos casos para cociñas e baños e un 23% 
para os pavimentos, e reformas profundas o 5,3% das vivendas no caso de cociñas e 
baños e o 3,2% no caso dos pavimentos. 
 
A imaxe de conxunto que nos aportan os indicadores de nivel de servizos e estado das 
vivendas ocupadas do conxunto dos edificios antigos mostran á vez unha situación 
relativamente saneada e un amplo campo para a introdución da rehabilitación das 
vivendas ocupadas tendente á mellora das condicións de habitabilidade e, polo tanto, á 
fixación da poboación residente no Barrio e nos propios edificios históricos. 
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Por último, en canto ao grao de accesibilidade, cómpre destacar que soamente un 3,2% 
dos edificios anteriores a 1960 dos que se ten dato teñen ascensor. Do 96,8% que non 
conta con esta instalación, un 45,69% teñen unha altura superior a baixo e dúas plantas 
nalgunha parte do edificio.  
 
Dos edificios novos dos que se ten dato un 44,12% teñen ascensor, dos cales un 
46,67% son accesibles, un 20% son susceptibles de selo tras a realización de obras e 
un 33,33% non son accesibles nin poden selo. Do 55,88% que non o teñen, o 63,16% 
teñen unha altura superior a baixo e dúas plantas nalgunha parte do edificio. 
 
As características do conxunto edificado definidas con anterioridade configuran un 
patrimonio cultural de excepcional valor sobre o que as determinacións do Plan Especial 
establecen unha salvagarda integral conforme ao mandato establecido pola Lei do 
Patrimonio Cultural de Galicia, a través da tipificación dos niveis de catalogación e a 
instrumentación das políticas de rehabilitación definidas no seu Programa. 
 
A necesidade de que estas actuacións de rehabilitación non entren en contradición con 
determinacións establecidas no Decreto 29/2010 é o que determina a necesidade de 
variar determinados estándares de habitabilidade en función do nivel de protección do 
edificio e do grao de intervención autorizado, e todo isto conforme ao establecido no 
artigo 9.2. do Decreto 29/2010 e garantindo un Limiar Mínimo de Habitabilidade. 
 
Neste sentido o ámbito de aplicación do presente Anexo é o das vivendas situadas 
en edificios catalogados, que tal e como se indicou con anterioridade abrangue ao 
59% dos edificios existentes, e está referido exclusivamente ás obras de rehabilitación, 
excluídas as de remodelación de edificación definidas conforme á tipificación 
establecida no artigo 8 do Decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as 
normas de habitabilidade de Vivendas de Galicia. 
 
Polo tanto as variacións que se propoñen están vinculadas a actuacións de 
conservación, adecuación ou mantemento do existente. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
O ámbito de aplicación do presente Anexo é o correspondente ás obras de 
rehabilitación, excluídas as de remodelación de edificio, conforme á tipificación 
establecida no artigo 8 do Decreto 29/2010 nos edificios de vivendas catalogados 
polo presente Plan Especial. No resto dos casos estarase integramente ao disposto no 
Decreto 29/2010, ou aquel que o substitúa, e aos requisitos básicos do vixente Código 
Técnico de Edificación. 
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4. LIMIAR MÍNIMO DE HABITABILIDADE. 
 
4.1. CONDICIÓNS DE VIVENDA EXTERIOR. 
 
Toda vivenda deberá cumprir as condicións de vivenda exterior, entendendo por tal 
aquela que teña alomenos a estancia maior en tódolos casos, e como mínimo outra 
estancia cando a vivenda conte con máis dunha, con ocos aptos para a ventilación e 
iluminación a un espazo exterior de calidade. 
 
Naqueles casos onde se xustifique debidamente a súa imposibilidade dadas as 
dimensións ou xeometría da parcela, considerarase suficiente a iluminación e ventilación 
da segunda estancia a través dos patios interiores mínimos establecidos no apartado 
4.3. do presente Anexo. 
 
4.2. ESPAZO EXTERIOR DE CALIDADE 
 
É o constituído polas rúas, prazas ou espazos libres públicos aos que dea fronte a 
parcela edificable. Igualmente considérase espazo exterior privado de calidade aos 
patios de cuarteirón accesibles por motivos de seguridade dende os espazos comúns da 
edificación, ou ben abertos a outros espazos públicos. O espazo exterior de calidade é o 
indicado no plano que acompaña ao presente Anexo. 
 
4.3. CONDICIÓNS DOS PATIOS INTERIORES 
 
Os patios interiores, sexan abertos ou pechados, dimensionaranse en función do uso 
das pezas que ventilen e iluminen a través deles. Estas dimensións serán as 
establecidas no Decreto 29/2010 de Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. 
Para os efectos do presente Anexo, e no seu ámbito de aplicación, poderán manterse as 
características e dimensións dos patios interiores existentes, sempre que non se 
incremente o número de estancias vivideiras do edificio que en cada planta do mesmo 
os utilizan como fontes de iluminación e ventilación. 
 
4.4. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ACCESIBILIDADE DAS EDIFICACIÓNS 
 
No ámbito de aplicación do presente Anexo deberán xustificarse debidamente a 
imposibilidade de cumprimento dos estándares mínimos de accesibilidade das 
edificacións establecidos nas seguintes determinacións: 
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Acceso. 
- O edificio deberá ter acceso directo desde o espazo exterior público ou a través 

dunha parcela da súa propiedade. 
- A porta de acceso ao edificio terá unha anchura libre mínima de 0,90 m e non 

invadirá en ningún caso o espazo público. 
 
Ámbito interior. 
- É obrigatorio que exista un percorrido practicable para persoas con mobilidade 

reducida. 
- O portal deberá ter unha altura libre mínima de 2,40 m e permitirá a inscrición en 

planta dun círculo de 1,20 m de diámetro libre de obstáculos. 
 
Áreas de acceso a ascensores e escaleiras. 
- As áreas de acceso a escaleiras e ascensores deberá admitir a inscrición en planta 

dun círculo de 1,20 m de diámetro libre de obstáculos e ter unha altura mínima de 
2,40 m. 

- Cando o edificio careza de ascensor, será preciso instalar un que dea acceso ás 
plantas situadas por encima da terceira planta desde o nivel de acceso ao edificio 
sempre que se incremente o número de vivendas existentes con acceso en ditas 
plantas. 

 
Escaleiras. 
- O ancho mínimo entre paramentos para unha escaleira dun tramo será de 1,10 e, se 

é de dous tramos será de 2,20 , e a altura mínima será de 2,20. 
 
Espazos de comunicación. 
- O acceso ás vivendas haberá de efectuarse a través dun espazo público ou de uso 

común cunha altura libre mínima de 2,40 m, e deberá permitir a inscrición en planta 
dun círculo de 1,20 m de diámetro. 

 
O resto de determinacións serán de obrigado cumprimento. 
 
4.5. CONDICIÓNS MÍNIMAS DE HABITABILIDADE DAS VIVENDAS 
 
No ámbito de aplicación do presente Anexo, ás obras de remodelación de vivendas nas 
súas diferentes categorías non lles será esixible o cumprimento das normas de 
habitabilidade sempre e cando se cumpra que: 
 
- A vivenda conte cun espazo reservado para cociñar no que exista a posibilidade de 

instalar unha cociña, frigorífico, mesado de 1,20 m x 0,60 m, e conte coa instalación 
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dun vertedoiro e preinstalación precisa para conectar directamente un aparello para 
lavar roupa. 

 
- A vivenda conte cunha cámara sanitaria pechada e independente do resto das 

dependencias da vivenda na que exista, polo menos un lavabo, un inodoro e unha 
ducha ou bañeira. 

 
- A vivenda cumpra cos seguintes puntos: 
 . I.A.1.1. Condicións de vivenda exterior conforme ao establecido no presente 

Anexo. 
 . I.A.2.1. Condicións de acceso e indivisibilidade das vivendas. 
 . I.A.2.4.1.Alturas libres mínimas compatibles coas normas de protección do Plan 

Especial. 
 . I.A.4.  Dotación mínima de instalación da vivenda. 
 
4.6. EXCEPCIONALIDADES 
 
Nos casos nos que se xustifique a imposibilidade do cumprimento das determinacións 
do presente Anexo de habitabilidade do Plan Especial, ou das normas de habitabilidade 
vixentes, poderá solicitarse a non aplicación dalgunhas das determinacións antes 
indicadas seguindo o procedemento de excepcionalidade establecido no capítulo V das 
NHV-2010. 
 

A Coruña, novembro 2015 
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