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0.

INTRODUCIÓN.

A presente Memoria-Programa ten por obxecto dar cumprimento do preceptuado dentro dun dos
seis eixes e programas sobre os que se articula o “Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 20092012”; máis concretamente o referido as áreas de rehabilitación integral; cuxa regulación vén dada
polo Real Decreto 2066/2008 de 12 de decembro (publicado no BOE nº: 309, de 24 de decembro
de 2008), no seu capítulo terceiro sección primeira do titulo II. Cumprimento que acada o seu
significado dentro do obxectivo principal que supón que a zona orixinaria do núcleo de Vilar de
Santos, (capital do concello homónimo) sexa declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI) pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e cos efectos previstos na sección 1ª
do capítulo IV do Decreto 402/2009 da Xunta de Galicia; instrumento normativo polo que se
establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da nosa comunidade autónoma e se
regula a xestión das axudas establecidas dentro do devandito Plan Estatal de Vivenda e
Rehabilitación.
A declaración de área de rehabilitación integral permitirá afrontar a rehabilitación do devandito
centro histórico coas axudas económicas previstas no artigo 46 do Real Decreto 2066/2008 e na
sección 1ª do capítulo IV do Decreto 402/2009 da Xunta de Galicia.
Segundo o artigo 48 do Real Decreto 2066/2008 a presente memoria contén a xustificación da
necesidade da declaración de ARI para o ámbito proposto pola súa situación social, económica e
ambiental que se describe nas seguintes páxinas. Conta cunhas prioridades de actuacións no
parque edificatorio e no espazo público, todo iso integrado dentro das diversas actuacións que está
a desenvolver o Concello de Vilar de Santos de cara á recuperación e posta en valor do seu núcleo
más importante, seguindo as pegadas doutras actuacións xa encetadas a prol de evitar a
desaparición do patrimonio cultural herdado, como son o da recuperación etnográfica da aldea de
Saa mediante a redacción do Plan Especial de Protección e Recuperación Etnográfica da aldea de
Saa, aprobado en data 05/10/2006 e que se está a materializar na actualidade co fin de destinala
ao agroturismo, ou a creación do Museo da Limia no ano 1996 no que antigamente foi un hospital
de peregrinos, situado dentro do propio ámbito para o que se solicita a declaración de ARI. Esta
solicitude ten un antecedente recente na sinatura dun protocolo de intencións subscrito entre a
Consellería de Vivenda e o Concello de Vilar de Santos en febreiro do ano 2009 para a
recuperación da couzada delimitada polas rúas da Saínza (norte), Pasadizo (leste), Pereira (sur e
oeste) e do Forno (sur), na zona que nesta memoria se denomina de prioridade 1, co obxectivo da
posta en marcha dun plan de intervención integral no núcleo de Vilar de Santos, para a
recuperación dunha mazá de vivendas unifamiliares nela situadas, o acondicionamento dos
espazos libres integrados no conxunto e a reurbanización das rúas que bordean a mazá.
Tamén é preciso sinalar que o concello de Vilar de Santos foi pioneiro na comarca na ordenación
do seu territorio, cunhas primeiras normas subsidiarias de planeamento (NSP) aprobadas no ano
1994, así como coa redacción dun PXOM (actualmente en vigor), ao abeiro da Lei 1/1997 do 24 de
marzo do solo de Galicia (aprobado definitivamente o 17/12/2001) e que se atopa, a día de hoxe.
en proceso de revisión para a súa actualización e adaptación ao marco lexislativo vixente.
Estes anos nos que se levou a cabo este proceso de planificación e xestión, tamén contribuíron
notablemente o labor pedagóxico de implantar unha cultura urbanística na sociedade, algo que
aínda a día de hoxe é moi difícil de atopar en boa parte do territorio galego, facendo tomar
conciencia aos veciños dos seus dereitos e obrigas, da necesidade da ocupación ordenada, de
recuperar e de preservar tanto o patrimonio cultural, arquitectónico, etnográfico, etc., como un
medio natural rico e variado pero tamén fráxil.
Baixo estas directrices, o concello puxo en marcha un plan sistemático de rehabilitación,
recuperación e posta en valor na súa totalidade de antigas escolas como centros sociais,
rehabilitación dos fornos tradicionais nos pobos e recuperación das “airas” tradicionais como novos
espazos públicos dotacionais con novos usos e funcionalidades que impediron a súa desaparición.
Actualmente estase a continuar un proxecto iniciado no ano 2009 para crear un Catálogo –
Inventario Público Municipal de Vivendas para Rehabilitar, co que se pretende poñer en valor casas
que poden ser rehabilitadas e renovadas e contribuír á súa conservación, evitando edificacións
desocupadas e pechadas, deterioradas, e en situación de abandono e ruína, revitalizando desta
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forma os pobos e os seus contornos para fixar poboación. Este estudo vai dirixido aos propietarios
interesados para que poidan ter unha nova ferramenta para poñer en venda ou aluguer as súas
casas e teñan datos de interese sobre a rehabilitación e renovación de vivendas, aínda que tamén
para facilitar información a todas aquelas persoas que queren mercar ou alugar vivendas e
asentarse no concello ou empresas interesadas en iniciar proxectos de rehabilitación dentro do
termo municipal.
Este traballo permitirá, mediante un acaído e continuo labor de actualización, coñecer en todo
momento con cantas construcións se conta, e en que lugares e en que condicións de habitabilidade
están. Neste momento xa existen máis de 160 inmobles inventariados nos diferentes pobos, de
variadas tipoloxías e graos de conservación, que continuarán incrementándose co tempo. O
proxecto ten previsto ampliarse, mostrando toda a información dispoñible nunha aplicación na
paxina web do concello, para a súa consulta.
Este labor, xunto coa preservación da natureza e da paisaxe, son aspectos fundamentais que
fixeron posible a inclusión de Vilar de Santos na Reserva da Biosfera Área de Allariz, declarada o
29 de xuño de 2005 pola UNESCO e integrada ademais polos concellos de Rairiz de Veiga, A Bola
e Allariz. Significou un importante recoñecemento á xestión realizada nestes anos. A propia
UNESCO, na devandita declaración, facía unha especial mención ó traballo realizado nos concellos
no aproveitamento dos valores culturais, etnográficos, paisaxísticos como un dos principais logros
acadados e como un dos aspectos relevantes que, xunto cos valores naturais do noso territorio,
xustificaban a designación como Reserva da Biosfera.
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 medioambientamente sostibles 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.

PLANO COA DELIMITACIÓN DA ÁREA.

O plano coa delimitación da área para a que se solicita a declaración de ARI aparece recollido no
anexo de planos, así como tamén un plano catastral a escala da delimitación proposta para un
mellor coñecemento da realidade parcelaria.

2.

RELACIÓN DE RÚAS COMPRENDIDAS DENTRO DO ÁMBITO.

A delimitación do Núcleo Histórico do núcleo de Vilar de Santos, segundo se definiu para a
elaboración da presente memoria, conta cunha superficie de 147.981 m², que comprende total ou
parcialmente diverso viario.
Dado que dentro do ámbito que se delimita para a solicitude de declaración do ARI hai elementos
do sistema viario completamente incluídos nel mentres que outros só o están de forma parcial,
pasaremos a relacionalos a continuación indicando no caso dos primeiros que se atopan
completamente inscritos mentres que no segundo tan só se indicarán cales son os números de
policía que se atopan dentro.
Tamén se inclúe dentro do rueiro un pequeno tramo localizado dentro da Rúa da Barreira (que
aparece na planimetría co número 7) e que en realidade se denomina Rúa dos Liñares (a que se lle
asigna o número 30). E tan pequena (123,45 m²) que so ten nas súas beiras unha vivenda, pero en
aras de que a información aportada sexa o máis precisa decidiuse reflectir esta información. Non se
produce ningunha variación nos orzamentos e demais xa que como se sinalou, o tramo de vía
atopábase incluído xa como parte integrante doutra, a situación da mesma aparece na planimetría
adxunta a continuación.
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Neste plano, tal é como se acaba de indicar aparecen incluídos a totalidade dos nomes das rúas
existentes, recollendose a Rúa dos Liñares (nº:30) situada ao sur (é a vía máis meridional do
ambito) da Rúa da Barreira (nº:7) na que anteriormente aparecía incluída.

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

Completa Nº. Pares

1 Camiño da Cachalgura

Parcial

2 Camiño das Sarrucheiras

Parcial

3 Camiño do Monte

Parcial

4 Camiño sen nome 1

Completo

5 Camiño sen nome 2

Parcial

6 Rúa da Balexa

Completa

7 Rúa da Barreira

Completa

8 Rúa da Cabadiña

Completa

9 Rúa da Fontevella

Completa

Nº. Impares

sen números

1

sen números

2

sen números
1, 3

sen números

sen números

9

10 Rúa da Igrexa

Completa

11 Rúa da Lagariza

Completa

12 Rúa da Pereira

Completa

13 Rúa da Regueira

Parcial

6, 8, 10

14 Rúa da Saínza

Parcial

4, 8, 12, 14, 18

15 Rúa da Senra

Parcial

2

1, 3, 7, 13

16 Rúa das Viudas

Completa

10, 14, 18, 20,
24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 48,
50, 56, 58, 66

1, 3, 5, 7, 9, 17,
21, 25, 27, 31,
41, 43, 53, 55,
57, 59, 61, 65,
67, 69, 71, 81,
83, 85, 89, 97,
99, 105, 109,
111, 113, 115,
117, 119, 133,
135

17 Rúa de Celanova

Parcial

18 Rúa do Canellón

Completa

19 Rúa do Cárcere

Completa

20 Rúa do Carril

Completa

21 Rúa do Forno

Completa

22 Rúa do Ougeiro

Completa

23 Rúa do Pasadizo

Completa

24 Rúa do Pociño

Completa

1

No caso dos camiños incluídos de xeito parcial no ámbito ao non haber edificacións nas súas marxes ou ben
ter estas fachada a outras rúas máis importantes non contan con números de policía na actualidade.

2

No caso do Camiño do Monte só esta incluída no ámbito a zona que correspondería aos números pares,
pero tal e como se sinala na nota anterior estes camiños non contan a día de hoxe con números de policía que
se podan aportar.
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25 Rúa do Seixo

Parcial

26 Camiño sen nome 3

Completo

27 Travesía da Igrexa

Completa

28 Travesía da Senra

Completa

29

Viario
do
Cachalgura

parque

30 Rúa dos Liñares

da

2, 4, 12, 22, 34,
1, 3, 5, 7, 9, 17
38, 58, 60

Completo
Completa

O ámbito descrito non coincide por completo coa delimitación establecida polo PXOM vixente
(aprobado definitivamente en data 17/12/2001), para a ordenanza de Casco Histórico Orixinario
(CHO), xa que o contorno da devandita ordenanza deixaba fóra diversas edificacións tradicionais
situadas ao longo da estrada OU-531 (rúa de Celanova), así como outras localizadas nas beiras
das rúas da Regueira e da Cabadiña perpendiculares á anterior.
No que se refire á revisión do PXOM que se vén de comezar (ano 2009), e que se atopa en fase de
elaboración do documento para informe previo da Consellería de Medio Ambiente Territorio e
Infraestruturas (CMATI), cando menos recollerá a delimitación do PXOM vixente no referente ao
Casco Histórico Orixinario (CHO) con determinacións, na medida do posible, semellantes ás
existentes, propoñendo, se fose posible a ampliación do contorno actual para que se asemelle á
proposta recollida nesta memoria.
A entrada en vigor da Lei 2/2010 do 25 de marzo de medidas urxentes de modificación da Lei
9/2002 de 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
supuxo que todos aqueles plans que non tivera acadado a súa aprobación inicial deberían comezar
de novo a súa tramitación dende o principio, en atención ao disposto na devandita modificación. No
caso concreto do PXOM de Vilar de Santos tíñase enviado un primeiro documento para informe
previo á aprobación inicial por parte da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras
(CMATI), e trala entrada en vigor da modificación da LOUG foi devolto para que se comezase de
novo a tramitar segundo as novas determinacións e procedementos nela contidos. Actualmente,
logo de ser emitido un novo documento de referencia por parte da CMATI, o equipo redactor do
PXOM de Vilar de Santos está a traballar nun novo documento para informe previo para enviar
novamente á devandita consellería plenamente adaptado á lexislación en vigor.
No que respecta ao ámbito para o que se solicita a declaración de ARI, tal e como se acaba de
sinalar, vaise manter a mesma ordenanza existente que regula o ámbito, e a delimitación da zona
que abrangue a ordenanza de Núcleo Histórico verase ampliada ata cubrir a totalidade do antedito
ámbito do eventual ARI (xa que hoxe, como se pode ver nos planos aportados na memoria, é
menor), co cal entendemos que quedaría garantida, mesmo durante a tramitación da revisión do
PXOM, a posibilidade de realizar labores de rehabilitación dentro do Núcleo Histórico de Vilar de
Santos.

3.

3.1.

ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN FÍSICA, SOCIAL E AMBIENTAL E
DA SITUACIÓN ACTUAL DA ÁREA PROPOSTA.
ANÁLISE DO ESTADO ACTUAL.

TRAMA E FISIONOMÍA DO ÁMBITO.
A superficie incluída no ámbito de estudo é de 147.981 m² (14,79 Ha).
O tamaño medio das parcelas está nos 301 m², isto é debido a que o núcleo de Vilar de Santos
atópase parcialmente localizado sobre terreos nos que se levaron a cabo procesos de
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concentración parcelaria, e algunhas das edificacións situadas nos bordos do mesmo aséntanse
sobre parcelas cunha certa superficie, en todo caso bastante maior que as que o fan nas zonas
interiores do Núcleo Histórico.
Dado que historicamente non se levaron a cabo actuacións urbanísticas integradoras nin
regularizadoras, o espazo urbano foi sendo ocupado de xeito desorganizado, o que deu lugar a
aliñacións irregulares que agora se observan con:
•

Pequenos espazos libres privados (Airas) orixinados por necesidades da explotación dos
recursos agropecuarios e que aparecen inseridos no tecido actual, mantendo a exclusividade
do uso, aínda cando teña desaparecido a actividade, ou cando menos os procesos produtivos
que orixinaron a súa aparición.

•

Accesos públicos de dimensións críticas a unha ou varias vivendas, respondendo
dimensionalmente a unha accesibilidade limitada e relacionada cos medios de transporte e
carga, hoxe en día obsoletos como o carro ou as cabalerías, onde primaba o máximo
aproveitamento do espazo urbano para uso privado, mentres que o espazo público se converte
en algo residual ao que se lle dedica o mínimo indispensable.

•

Carencia de espazos públicos cualificados, agás en zonas de máis recente construción como é
o caso do contorno da Casa do Concello (parque da Cachalgura) onde se sitúan a maioría dos
equipamentos municipais do núcleo, polo sinalado no paragrafo anterior. Nos últimos tempos o
Concello de Vilar de Santos estivo a acondicionar pequenos ámbitos dos que algún
orixinariamente era aira de uso privado e que foi cedida polos seus propietarios, como
pequenos espazos libres. Non existen prazas como tal, tan só pequenos e escasos ensanches
do viario que permiten un certo ámbito de relación, aínda que sen ningún tratamento específico.

ESTRUCTURA DO ESPAZO PÚBLICO.
O espazo público do ámbito para o que se solicita a declaración de ARI supón o 22,71 % do
mesmo, e está formada exclusivamente polo viario existente cunha porcentaxe do 17,83 % e por
diversas zonas verdes (as máis importantes das cales se localizan a carón da Casa do Concello)
cun 4,88%. A trama viaria está formada por 30 rúas e camiños (incluídos parcial ou totalmente) dos
que os máis importantes son a rúa de Celanova (tramo da estrada autonómica OU-531) que
percorre en sentido leste oeste polo norte do ámbito, e a rúa da Saínza (antiga estrada provincial
OU-1114) que o fai de xeito sensiblemente diagonal pola zona centro do mesmo. Tanto estes
elementos principais, como todos o secundarios presentan debido á súa conformación de
crecemento orgánico e desordenado unha variación de sección constante, o cal lle confire riqueza
á trama.
A maior parte dos acabados de pavimentos realízanse mediante aglomerados asfálticos, e en
menor medida con formigón ou terra. Tan só en casos moi concretos como na rúa da Saínza ou na
de Celanova se empregan pavimentos de baldosa hidráulica para a realización de beirarrúas e
aglomerado asfáltico para a calzada, polo xeral no resto dos casos non existe esa diferenciación de
tráficos e a mesma calzada serve de soporte aos peóns e aos vehículos. Nos casos en que a
circulación tan só é posible para as persoas a pé, non responde a unha vontade planificadora,
senón principalmente a que ou ben o viario de base (pasos entre propiedades moi estreitos) ben a
disposición das edificacións impiden o tránsito de vehículos.

EDIFICACIÓN.
O Núcleo Histórico de Vilar de Santos presenta, cando menos na súa central e meridional, unha
estrutura de casarío pechado denso, con escaso espazo entre as edificacións. Esta estrutura é
moito máis difusa na parte norte onde se produciu un espallamento máis recente ao longo da rúa
de Celanova co cal dáse unha certa evolución cara modelos máis abertos. As tipoloxías
arquitectónicas que caracterizan, tanto a zona orixinaria como as zonas de crecemento posterior
son moi evidentes e poderíanse resumir en:
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•

Vivenda unifamiliar tradicional: propia da maior parte da historia do núcleo e intimamente
vinculada á explotación agropecuaria do territorio, consta normalmente de dúas plantas; a
baixa adóitase empregar como corte para os animais domésticos, mentres que a alta dedícase
á vivenda. Existe unha gran variedade de formalizacións pero en xeral o tipo básico
corresponderíase a unha edificación de dous andares con fachada de pedra, nos máis dos
casos realizada con cachotería de granito, cuberta de tella cerámica curva a dúas, tres ou catro
augas e carpintería de madeira, dispondo no primeiro andar dun corredor nas zonas orientadas
ao sur ou o oeste con chan de pedra ou madeira sobre canzorros e proteccións verticais tamén
de pedra ou madeira. Tamén podemos atopar multitude de construcións auxiliares empregadas
para o almacenamento ou outras labores agrícolas (cortes, alpendres etc. que se adoitan situar
ao carón ou nas inmediacións das vivendas ás que dan servizo. É sobre este conxunto de
edificacións sobre o que se dan a maioría de danos e ruína estudados.

•

Novas construcións residenciais: dun tempo a esta parte, e probablemente co inicio da perda
de peso específico dos labores agrogandeiros dos últimos 20 ou 30 anos, unidas aos
importantes procesos migratorios da poboación rural galega, e ao cada vez maior protagonismo
que foron acadando as actividades industriais e terciarias como xeradoras dun novo tipo de
emprego que se desenvolve lonxe do lugar de residencia, prodúcese un cambio na tipoloxía
edificatoria residencial, xa que agora a vivenda deixa o seu papel de fábrica agrícola para
concentrarse no aspecto exclusivamente residencial. Isto ten como consecuencia que parte da
mesma queda liberada das funcións eminentemente produtivas e os devanditos locais pasan a
mellorar a calidade de vida dos propietarios, converténdose en novas zonas de estancia,
estacionamento ou almacenaxe. Esta nova edificación fuxe dos modelos herdados e importa
outros que teñen que ver cun modo de vida máis urbano. Isto produce unha descontinuidade
no desenvolvemento do núcleo e unha descontextualización dos espazos cando a presenza
deste tipo de construcións é importante, xa que en moitos casos adoitan ocupar baleiros
deixados por unha ou varias edificacións tradicionais dentro da trama, sen reflexionar sobre a
escala da intervención ou a harmonización dos materiais a empregar cos existentes. Unha das
prioridades da solicitude de declaración como ARI do Núcleo Histórico de Vilar de Santos é
evitar a disgregación da trama histórica aínda presente, intervindo sobre as construcións
tradicionais e fomentando a súa recuperación fronte ao establecemento indiscriminado de
modelos construtivos alleos, co fin de preservar un patrimonio herdado que se atopa en risco
de desaparecer. Dentro desta loita contra a perda de identidade cobra unha gran relevancia o
acondicionamento de novas construcións ou engadidos e reparacións das tradicionais, feitas
empregando materiais e sistemas construtivos que coa súa presenza desvirtúan a imaxe de
conxunto do Núcleo Histórico. Estamos a falar de fábricas de bloque de formigón visto sen
revestir ou de cubertas realizadas con materiais como o fibrocemento que xeran un gran
impacto visual e ofrecen unha imaxe de certo desorde.

En función dos datos individualizados do Catastro pódese sinalar que a porcentaxe de edificacións
existentes no ámbito, anteriores ao ano 1920, é da orde do 46,72% (192 edificacións), de entre
1921 e 1940 do 3,16 % (13 edificacións) de 1941 a 1960 do 10,22 % (42 edificacións) de 1961 a
1980 do 21,90 % (90 edificacións) e dende 1981 ata o día de hoxe do 18 % ( 74 edificacións).
Como podemos observar, máis do 80 % das construcións teñen máis de 30 anos e case o 50 %
achegaríanse ou mesmo superarían os 90, o cal unido á falta de mantemento e o abandono,
producen a cifras de edificacións en mal estado e ruína actuais, que se incrementarán
notablemente, de non mediar unha intervención importante no ámbito.

VIVENDA.
Non existen datos nos censos oficiais desagregados a nivel do Núcleo Histórico de Vilar de Santos,
xa que todo o concello é unha única unidade censual. Nos datos municipais recollidos no censo do
INE do ano 2001 sinalábase a existencia de 548 vivendas en todo o concello, que contarían
maioritariamente con catro habitacións por termo medio, unha superficie de entre 76 e 105 m²,
existindo no conxunto municipal un 25% de vivendas baleiras. Estes datos contrastan notablemente
cos recollidos, tanto polo equipo redactor da revisión do PXOM no ano 2009, como polos
estudados para a elaboración da presente memoria sobre o ámbito sobre o que se pretende a
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declaración do ARI. Segundo os datos da análise individualizada realizada e comparada cos datos
catastrais no ámbito, encontrariámonos con 411 construcións das cales 216 serían vivendas, 182
das cales de tipoloxía tradicional e 34 recentes. Isto suporía que un 66,87 % das 323 construcións
residenciais da capital se atopan dentro da delimitación proposta. No que respecta ás vivendas
baleiras, segundo datos facilitados polo concello, tan só 55 vivendas do Núcleo Histórico son
ocupadas de xeito permanente durante todo o ano, o que suporía un 25,46 % de ocupación sobre
as 216 existentes, e polo tanto un 74,54% de vivendas baleiras teóricas na zona histórica.

POBOACIÓN.
Tal e como acontecía no apartado anterior, non existen datos desagregados para o Núcleo
Histórico sobre poboación nos censos oficiais, tendo que remitirnos, neste caso, aos existentes
para o núcleo de Vilar de Santos.
Constátase un evidente decrecemento nas últimas décadas, tanto a nivel municipal como do propio
núcleo de Vilar de Santos, tal e como se observa nos datos extraídos dos censos do INE:
1981
613
1.863

Vilar de Santos
Concello

1991
570
1.404

2001
401
1.016

2010
392
967

Fonte INE (elaboración propia).

Esta é unha tendencia común dentro da propia comarca no que a totalidade dos concellos en maior
ou menor medida están a perder poboación:
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2008

Baltar

3.134

3.209

3.121

3.145

3.691

3.250

3.251

3.622

3.956

1.861

1.233

1.169

Os Blancos

2.550

2.729

2.683

2.823

2.881

3.337

2.546

2.394

2.236

1.271

1.190

1.056

Calvos de Randín

3.650

3.100

3.668

3.676

3.635

3.429

2.683

2.417

1.833

2.028

1.240

1.102

Porqueira

3.058

3.100

2.916

2.899

3.127

3.104

2.683

2.112

1.814

1.293

1.144

1.136

Rairíz de Veiga

4.084

4.370

4.230

4.151

4.371

4.463

3.989

3.819

3.721

2.363

1.799

1.720

Sandiás

2.388

2.814

2.463

2.749

3.069

3.407

2.697

2.191

2.316

1.928

1.670

1.498

Sarreaus

3.640

3.853

3.527

3.673

3.963

4.163

4.177

4.153

4.057

2.683

1.789

1.629

Trasmiras

2.679

2.912

2.711

3.169

3.545

3.638

4.008

3.522

3.828

2.280

1.829

1.723

Vilar de Barrio

3.220

1.493

3.228

3.499

3.967

3.713

4.079

3.889

3.195

2.592

1.974

1.736

Vilar de Santos

1.514

1.493

1.502

1.592

1.723

1.792

1.708

1.669

1.863

1.404

1.016

997

5.622

6.173

6.599

8.495

9.130

10.200

9.680

10.640

10.177

9.070

9.519

10.033

35.539 37.548 36.648 39.871 43.102 44.496 41.839 40.428

38.996

28.773

24.373

23.799

Xinzo de Limia
COMARCA

Fonte INE (elaboración propia).

Segundo datos facilitados polo concello, o número de habitantes permanentes do ámbito do Núcleo
Histórico de Vilar de Santos estaría arredor de 116, é dicir, tan só un 29,59% dos habitantes
censados no núcleo, correspondéndose a maioría deles a persoas maiores, (próximas ou en idade
de xubilación).
No seguinte gráfico podemos observar a evolución da poboación do núcleo de Vilar de Santos por
tramos de idade nos últimos 10 anos:
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Evolución da poboación por edades
250
202

198

Habitantes

200

163

146

141

150

189
0-19 anos
20-59 anos

100

> 60 anos
58

52

50

40

0
Ano 2000

Ano 2003

Ano 2010

Fonte: INE (elaboración propia).

Constátase, aínda para un período curto de tempo de apenas 10 anos, a diminución das persoas
novas e de mediana idade en favor do aumento do número de persoas maiores, o cal mostra
claramente a perda de poboación activa e o incremento da que pode chegar a ser dependente.

USOS.
O grao de ocupación pola edificación é aparentemente baixo, da orde do 30,15 %, isto responde a
unha particularidade anteriormente sinalada, e é que parte do ámbito se asenta sobre terreos onde
se levou a cabo a concentración parcelaria, co cal, na delimitación ao tratar de respectar a
realidade parcelaria na medida do posible, incluíronse zonas onde existe unha presenza de
parcelario importante fronte ás edificacións que conteñen. Isto é unha característica dos terreos
situados en zonas como A Limia onde desapareceu boa parte da estrutura parcelaria tradicional,
sendo substituída por parcelas de certo tamaño, limítrofes coas tramas dos asentamentos
preexistentes.
De toda a superficie construída o 71,86 % correspóndese a edificación residencial, mentres que un
3,78 % se dedica a usos dotacionais e o 24,36 % a outros usos.

EQUIPAMENTOS.
Dentro do núcleo de Vilar de Santos atópanse a maioría dos principais equipamentos existentes do
concello.
Así pois, temos dentro do ámbito:
•

Equipamentos administrativos: situados na Casa do Concello.

•

Equipamentos relixiosos: igrexa parroquial.

•

Equipamentos socioculturais: local social a carón da Casa do Concello e Museo da Limia,
así como un forno comunal en ruínas.

•

Equipamentos deportivos: piscina municipal e pista polideportiva ambas descubertas.

Fora do ámbito, aínda que no núcleo de Vilar de Santos:
•

Equipamentos asistenciais: centro de día.

•

Equipamentos sanitarios: dous centros de saúde (un en funcionamento e outro en
construcción).
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•

Equipamentos educativos: escola infantil (actualmente pechada).

•

Equipamentos deportivos: campo de xogos tradicionais.

MOBILIDADE TRÁFICO E APARCADOIRO.
Conclusións acerca da mobilidade 3:
Os habitantes de Vilar de Santos desprázanse para ir traballar, menos veces que o resto de
ourensáns e galegos (a cifra de ocupados que non se desprazan ningunha vez ao día sitúase
arredor do 25%). De igual xeito, a meirande parte deles tamén tardan menos tempo en chegar ao
seu centro de traballo.
Porén, esta circunstancia, non repercute no feito de que poidan prescindir en menor grao do
vehículo privado que o resto de traballadores da comunidade autónoma ou da súa provincia, ou
que por exemplo acudan andando en maior medida aos seus postos de traballo, xa que neste
aspecto todas as medias aproxímanse entre si: arredor dun 65% e 25% respectivamente.
Pola súa parte, entre o alumnado de 16 e máis anos que non traballa -en comparación cos seus
compañeiros de Ourense e Galiza-, os estudantes de Vilar de Santos están máis limitados á hora
de ir ao seu centro de estudos, xa que se ven na obriga de facer un maior uso de vehículos
motorizados; dado que ao igual que os ocupados do municipio, e mesmo nunha proporción máis
elevada, deben de desprazarse fóra do concello para cumprir coas súas correspondentes obrigas.
En canto ao tempo e os medios de desprazamento que empregan, son variables que tamén se ven
afectadas polo problema da dispersión e distancia dos centros escolares (xa que a día de hoxe non
existe ningún centro educativo de ensino infantil primario ou secundario dentro do termo municipal,
tendo que desprazarse os alumnos ben a Rairiz de Veiga ou a Xinzo de Limia), xogando en contra
dos estudantes residentes en concellos como estes, xa que precisamente, como acabamos de
sinalar, teñen que facer un maior uso dos medios de transporte públicos e privados que a media
dos seus compañeiros e compañeiras do resto do país.
Conclusións acerca do tráfico:
No que se refire ao ámbito do Núcleo Histórico de Vilar de Santos o tráfico de vehículos só é
realmente importante ao longo da rúa de Celanova (Estrada OU-531), que segundo datos
publicados na memoria de tráfico do ano 2009 presenta unha IMD (Intensidade media diaria) de
entre 1.500 e 3.000 de vehículos, así como unha IMDp de entre 200 e 400 vehículos pesados. Pola
súa parte a recente construción dunha estrada que circunvala o núcleo polo sur (OU-1114), e que
foi cedida á Deputación Provincial a cambio do trazado antigo que atravesaba o núcleo, a hoxe
coñecida como rúa da Saínza, eliminou a totalidade do tráfico pesado polo interior do ámbito e a
maioría de turismos, así pois o tráfico interior, coa excepción antes sinalada, é escaso.
Conclusións acerca do aparcadoiro:
Non existen datos oficiais acerca deste particular para o ámbito para o que se solicita a declaración
do ARI. Da observación sobre o terreo extráese que non parecen existir problemas graves neste
sentido, xa que ao tratarse de vivendas unifamiliares cunha gran cantidade de edificacións
complementarias próximas, e coa posibilidade de dedicar nalgúns casos as plantas baixas a
garaxes, o estacionamento privado atopa doada solución, mentres que no que se refire ao espazo
público, ao non existir un número significativo de actividades comerciais, recreativas etc. e tratarse
dunha poboación pequena, non se producen problemas á hora de deixar os vehículos. No que se
refire ao Núcleo Histórico, a pouca presenza de vehículos estacionados nas rúas ten a súa orixe no
reducido da sección das mesmas, que na maioría dos casos imposibilitaría o paso a outros, se un
se atopase parado na vía.

3

Estes datos refírense á totalidade do concello aínda que dado o pequeno tamaño do mesmo enténdense
representativos da zona que se está a estudiar.
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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, teléfono e
acceso rodado. No que se refire aos dous primeiros, as redes son municipais e atópanse en xeral
en bo estado. En canto ao alumeado, as luminarias existentes na maioría do núcleo responden a
un tipo de prestacións que ten máis que ver co alumeado de estradas que coa caracterización dun
núcleo histórico, polo que deberían ser substituídas por outras que formal e tecnicamente
potenciasen a imaxe do Núcleo Histórico. En canto ao viario, maioritariamente emprégase como
firme o aglomerado asfáltico e nos menos dos casos o formigón, o cal tampouco contribúe
demasiado ao fortalecemento da imaxe do Núcleo Histórico como conxunto, e por iso se propón a
súa substitución por outros máis acaídos. No que se refire ás redes existentes, se ben hai unha
certa presenza de redes de pluviais no viario público para recoller as augas atmosféricas,
deberíase considerar a recollida separativa de todas as edificacións, xa que a día de hoxe, a rede
de saneamento é unitaria, por unha parte pola facilidade de devolución das augas ao terreo, ao
existir moitas canles de drenaxe próximas e pendente favorable, e por outra para diminuír a carga
de efluentes a tratar na EDAR. Esto suporía unha dobre aposta pola sostibilidade xa que permitiría
a recarga dos acuíferos con augas non contaminadas, e ao mesmo tempo reducir o consumo
enerxético das plantas de tratamento.

ESPAZOS DESTACADOS.
O conxunto do Núcleo Histórico do núcleo de Vilar de Santos presenta, tal e como sinalamos con
anterioridade, unha estrutura de asentamento tradicional con casarío pechado denso, situado sobre
unha suave ladeira orientada ao sur con vistas á chaira da Limia. Tanto a notable presenza de
edificacións tradicionais de interese como o trazado irregular da rúas, froito do crecemento orgánico
da poboación ao longo dos anos, confírenlle ao conxunto unha innegable beleza, só deslucida polo
estado de conservación das edificacións e unha certa desorde nos acabados dos pavimentos,
elección e disposición do alumeado, etc. Non existen, agás pequenas airas privadas e algunha
zona verde de recente acondicionamento, prazas ou espazos urbanos importantes, xa que estes
adoitan responder a uns ámbitos máis urbanos de vilas ou entidades máis desenvolvidas
urbanisticamente. Neste caso o mantemento desa esencia de núcleo rural pouco intervido é a un
tempo o principal activo, pero tamén de non actuar de forma importante, unha das principais eivas
para a súa conservación de cara ao futuro.
3.2.

ANÁLISE DO PROCESO DE DEGRADACIÓN PAULATINA.

A característica máis salientable nos últimos anos é a dunha paulatina perda dos valores de
referencia do Núcleo Histórico, tanto no que se refire á súa imaxe como ao ambiente. Só
recentemente esta tendencia está a ser reconducida con pequenas actuacións no interior da trama
tradicional, aínda que escasas para o mal estado xeneralizado de boa parte do tecido, así como o
obxectivo de acadar a declaración de Área de Rehabilitación Integral para o ámbito para o que,
entre outros requirimentos, se redacta o presente documento.
O Núcleo Histórico de Vilar de Santos é, a día de hoxe, un conxunto pouco xerarquizado, carente
de referentes e escaso de espazos urbanos cualificados para o encontro da poboación. Boa parte
das edificacións esmorecen aparentemente esquecidas polos seus propietarios condenando á
ruína ás lindeiras e por extensión a rueiros completos. Os ocos existentes ou “provocados” son
ocupados por tipoloxías alleas á esencia tradicional do núcleo, disgregando aos poucos a trama
tradicional do mesmo. Sen o impulso e as medidas de cautela precisas, a imaxe de unidade que
aínda se intúe irá esmorecendo ata converterse nunha amalgama caótica de novas construcións e
escombros.
De acordo coa información catastral dispoñible contrastada co traballo de campo realizado, no
conxunto do ámbito delimitado, atópanse un total de 411 construcións, das cales 216
corresponderíanse a vivendas, 6 a equipamentos e 189 a edificacións adxectivas ou auxiliares.
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NO QUE SE REFIRE Á SÚA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL E ESTRUTURA DA PROPIEDADE.
A distribución do solo presente no ámbito amosa que o 74,93 % está ocupado por parcelas
privadas, mentres que o 17,83 % se corresponde co viario, o 6,83 % coas dotacións e un
testemuñal 0,41 % con airas de uso e titularidade privada.
Neste contexto observamos como o parcelario é significativamente menor no centro do ámbito que
nos bordos do mesmo, en primeiro lugar porque é a zona orixinaria do núcleo e a ocupación do
solo, cando este se dedicaba a usos agropecuarios, foi máis intensiva, en segundo polo feito xa
comentado de que nos bordos do núcleo existen parcelas orixinadas pola concentración parcelaria
e polo tanto con maior superficie e menor proporción de ocupación pola edificación, e en terceiro
porque as zonas de máis recente edificación nas beiras das estradas empregan parcelas de maior
tamaño.
A superficie media das parcelas sitúase nos 301 m² e é fiel reflexo das particularidades que
acabamos de sinalar (con propiedades concentradas de certo tamaño nas marxes do núcleo fronte
a pequenas parcelas no centro).
A práctica totalidade dos edificios de vivenda responden a un modelo de vivenda unifamiliar, polo
xeral illada nas construcións recentes ou acaroada nas zonas máis antigas.
O grao de consolidación medio (entendido como parcelas ocupadas por algún tipo de edificación)
acada o 30,15 % debido ás particularidades antes sinaladas.

NO QUE SE REFIRE AO SEU ESTADO E NIVEL DE OCUPACIÓN.
Non é posible a obtención dos datos do nivel de ocupación da zona do Núcleo Histórico ao non
figurar estes como desagregados nos censos oficiais. Porén, segundo datos achegados polo propio
concello, das 216 vivendas existentes no ámbito de estudio só se atopan ocupadas de forma
permanente 55, cun total de 116 habitantes. Isto suporía que tan só un 25,46 % do total,
encadradas principalmente nas que se atopan en bo estado, que supoñen o 53,24 % (115) do total,
fronte a un 25,46 % (55) que se atopan en estado regular, un 6,48 % (14) en mal estado e un 14,35
% (31) en estado de ruína. Un 0,46 % (1) están actualmente en construción. Un alto valor nas cifras
de vivendas baleiras supón un importante risco para o núcleo, xa que cando se mantén esta
situación por un período excesivamente longo, pode dar lugar ao comezo de procesos de
degradación material que os afastan aínda máis da posibilidade de seren ocupados. Así pois, cuns
valores de vivendas en mal estado ou ruína da orde do 20,83 % e en xeral de construcións no
ámbito do 19,71 %, é preciso adoptar medidas tendentes a frear o deterioro xeneralizado do
asentamento.

NO QUE SE REFIRE Á ANTIGÜIDADE E INTERESE.
Nunha aproximación cuantitativa, e segundo se recolle nos datos catastrais, podemos salientar que
a porcentaxe de edificacións anteriores a 1920 é a máis importante e acada un valor do 46,72 %, o
maior de tódolos grupos analizados, seguíndolle por orde de importancia as do período 1961-1980
co 21,90 %, as posteriores a 1981 co 18 %, as de 1941-1960 cun 10,22 % e por último, as de 19211940 cun 3,16%.
Por outra banda a porcentaxe de edificacións nas que se recoñecen valores (arquitectónicohistórico-urbanístico) acada un valor do 9,73 % para o interese alto que se correspondería, cunha
protección integral, estrutural ou tipolóxica, mentres que as edificacións clasificadas cun nivel de
interese medio que poderían acadar unha protección ambiental aproximaríanse ao 19,70 %.
Como mostras máis salientables das arquitecturas recoñecidas no ámbito do estudo base,
destacarían:
•

A vivenda tradicional de orixe agropecuaria propia dos primeiros momentos e de boa parte
da historia do núcleo, agás épocas recentes, cunha tipoloxía claramente recoñecible e
presente na maioría das rúas do ámbito. Moitas destas vivendas atópanse en mal estado
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ou en ruína, co risco que isto supón para a perda do patrimonio e dos valores que posúe o
casco histórico de Vilar de Santos.
•

3.3.

As edificacións adxectivas como alpendres, cortes ou o forno, que completan esa imaxe
de asentamento tradicional ligado ao contorno no que se localiza, e que polo xeral, tamén
se atopan nun estado de conservación deficiente e en moitos casos en ruína.
ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA.

Neste caso, dado que non se dispón de datos desagregados a nivel do Núcleo Histórico de Vilar de
Santos, xa que todo o municipio constitúe una única unidade censual, procederemos a realizar
unha análise a nivel municipal. O estudo enténdese esencialmente válido pola pequena dimensión
do concello e o baixo número de habitantes, boa parte dos cales residen na capital (actualmente no
ano 2010 arredor ao 40,54 %).
O termo municipal de Vilar de Santos conta, segundo os datos do Censo Oficial de Poboación e
Vivendas 2001, con 986 habitantes, mentres que segundo os datos do IGE correspondentes ao ano
2008, a cifra ascende a 997, polo que se constata unha dinámica demográfica modestamente
positiva.
A poboación deste concello supón o 4,1% da poboación da comarca da Limia, aproximadamente o
0,2% da poboación provincial. Dita comarca abrangue os concellos de Baltar, Os Blancos, Calvos de
Randín, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e
Xinzo de Limia, sendo o seu conxunto poboacional de 23.799 habitantes.
2008

Nº Habitantes

Baltar

1.169

Os Blancos

1.056

Calvos de Randín

1.102

Porqueira

1.136

Rairiz de Veiga

1.720

Sandiás

1.498

Sarreaus

1.629

Trasmiras

1.723

Vilar de Barrio

1.736

Vilar de Santos

997

Xinzo de Limia

10.033

COMARCA

23.799
Fonte: INE

Dos concellos que integran a comarca, Vilar de Santos ocupa o último lugar, tanto no relativo ao
número de poboación como no tocante á súa extensión, cos seus 20,7 km². Cunhas densidades de
poboación de 29,6 hab/Km² na comarca, e de 48,1 hab/Km² no termo municipal, Vilar de Santos
maila súa comarca sitúanse moi por baixo da media galega (94,1 hab/km²) no que a densidade se
refire, atopándose, xa que logo, máis próximas á realidade sociodemográfica da súa provincia, que
conta cunha densidade de 46,5 hab/km².

A COMARCA DA LIMIA.
A comarca da Limia, está constituída por once concellos, dos que, como xa se sinalou,
aproximadamente o 4% da poboación pertence ao concello de Vilar de Santos. Na gráfica que
segue, representamos as porcentaxes das poboacións municipais desta comarca.
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POBOACIÓN COMARCAL 2008
Baltar

1.056

Os Blancos

1.102
1.169

Calvos de Randín

1.136

10.033

1.720

Porqueira
Rairíz de Veiga
Sandiás

1.498
997

1.629

1.736

Sarreaus
Trasmiras
Vilar de Barrio

1.723

Vilar de Santos
Xinzo de Limia
Fonte: INE e IGE.

Por outra banda, as superficies municipais sitúanse entre os 20,7 Km² de precisamente Vilar de
Santos (o máis pequeno) e os 132,7 Km² do maior deles que é Xinzo, que ocupa pola súa parte, 16%
da superficie da comarca.
SUPERFICIES(km2) DOS CONCELLOS DA COMARCA

Baltar
Os Blancos
Calvos de Randín

94,2

132,7

47,6

20,7

97,7

Porqueira
Rairíz de Veiga
Sandiás
Sarreaus

106,7
56,7

43,4
77,3

52,8

72,1

Trasmiras
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Xinzo de Limia

Fonte: INE e IGE.

Así pois, os concellos da comarca da Limia virían presentando –ao abeiro destas cifras- as seguintes
densidades de poboación por Km²:

Consultora Galega S.L.
Febreiro 2011.

17 de 95

MEMORIA PARA A DECLARACIÓN DA ARI DO NÚCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE SANTOS.

DENSIDADE POBOACIONAL (hab/km2)
75,6

80,0
70,0
60,0

48,2

50,0
40,0
30,0
20,0

26,2

22,2
12,4

11,3

Baltar

Os Blancos Calvos de Porqueira
Randín

23,9

30,4

28,4
21,1

16,3

10,0
0,0
Rairíz de
Veiga

Sandiás

Sarreaus Trasmiras

Vilar de
Barrio

Vilar de
Santos

Xinzo de
Limia

Fonte: INE e IGE.

En canto á evolución das densidades dos diferentes marcos comparativos, decatámonos que
proporcionalmente, a baixada máis forte é a experimentada por Vilar de Santos, xa que ningún
ámbito sofre un descenso tan acusado. De feito, mentres a comarca da Limia entre 1991 e o ano
2008 baixou 7 puntos, este concello fíxoo, no mesmo período, en 24 puntos.
Densidade de
Poboación
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

Extensión (Km²)
20,7
801,7
7.273
29.560

Densidade 1991
hb/km²
72,2
36,2
48,6
92,4

Densidade 2001
hb/km²
47,6
30,4
46,5
92,5

Densidade 2008
hb/km²
48,1
29,6
46,2
94,1

Fonte: INE e IGE.

Na gráfica que segue, detállase a representación destas densidades e a liña evolutiva dos concellos
da comarca do período comprendido entre 1991 e o ano 2008, para maior información.

hab/km2

EVOLUCION DENSIDADES POBOACIONAIS
1991-2008

Densidade 1991 hb/km²
Densidade 2001 hb/km²
Densidade 2008 hb/km²

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VILAR DE
STOS.

COMARCA

OURENSE

GALIZA

O CONXUNTO MUNICIPAL
Á hora de levar a cabo unha análise deste tipo, débese ter en conta tamén tanto a propia realidade
poboacional local, como as circunstancias esóxenas ao territorio -que indubidablemente serán
decisivas cara ao crecemento desta área- como a influencia que exerce a súa inserción nunha zona
territorial do interior do país, marcada por un paulatino despoboamento que incide especialmente
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naquel conxunto demográfico máis novo, e que remata afectando, así mesmo, á xa de por si
avellentada estrutura demográfica de grande parte de Ourense. Mais, polo de agora, falarase das
parroquias.

AS PARROQUIAS.
Un dos principias sinais de identidade do rural galego son as parroquias, as cales constitúen o
elemento primordial da división tradicional do país. Con todo, hoxe en día, os fortes procesos
urbanizadores dos territorios urbanos e rurais, poden facer que nos cheguemos a cuestionar a valía
da entidade parroquial cara ás análises poboacionais e as súas correctas interpretacións.
Non obstante, no caso que nos ocupa, a parroquia aínda xoga un importante papel identitario e de
división poboacional, polo que debe terse seriamente en conta.
O factor rural, a centralidade urbana e a proximidade a esta, adoitan influír na evolución dos núcleos
de poboación do conxunto municipal. Para aproximarnos a esta evolución, tomamos os datos de
poboación por parroquias, a través dos datos dos diferentes padróns municipais.
Así pois, para analizar polo miúdo a dinámica da poboación do concello, imos aproximarnos aos
datos de poboación segundo as parroquias, que no caso deste termo municipal son dúas: Parada de
Outeiro e Vilar de Santos.
2000

2008

Parada de Outeiro

522

509

-2,4

Vilar de Santos

511

488

-4,5

1.033

997

-3,4

TOT. CONCELLO

CRECEMENTO (%)

Fonte: INE e elaboración propia

Ao abeiro destas cifras decatámonos que ambas parroquias veñen perdendo habitantes nos últimos
anos, sendo máis acusada a perda experimentada pola propia parroquia de Vilar de Santos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA POBOACIÓN
Como podemos observar nos casos aquí recollidos, experiméntase unha evolución poboacional
negativa, cun ritmo de decrecemento o suficientemente brusco como para que ningún dos concellos
que conforman a bisbarra da Limia comece o século XXI cun número de habitantes superior co que
iniciaron a súa andaina a principios do XX.
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2008

Baltar

3.134

3.209

3.121

3.145

3.691

3.250

3.251

3.622

3.956

1.861

1.233

1.169

Os Blancos

2.550

2.729

2.683

2.823

2.881

3.337

2.546

2.394

2.236

1.271

1.190

1.056

Calvos de Randín

3.650

3.100

3.668

3.676

3.635

3.429

2.683

2.417

1.833

2.028

1.240

1.102

Porqueira

3.058

3.100

2.916

2.899

3.127

3.104

2.683

2.112

1.814

1.293

1.144

1.136

Rairíz de Veiga

4.084

4.370

4.230

4.151

4.371

4.463

3.989

3.819

3.721

2.363

1.799

1.720

Sandiás

2.388

2.814

2.463

2.749

3.069

3.407

2.697

2.191

2.316

1.928

1.670

1.498

Sarreaus

3.640

3.853

3.527

3.673

3.963

4.163

4.177

4.153

4.057

2.683

1.789

1.629

Trasmiras

2.679

2.912

2.711

3.169

3.545

3.638

4.008

3.522

3.828

2.280

1.829

1.723

Vilar de Barrio

3.220

1.493

3.228

3.499

3.967

3.713

4.079

3.889

3.195

2.592

1.974

1.736

Vilar de Santos

1.514

1.493

1.502

1.592

1.723

1.792

1.708

1.669

1.863

1.404

1.016

997

Xinzo de Limia

5.622

6.173

6.599

8.495

9.130

10.200

9.680

10.640

10.177

9.070

9.519

10.033

COMARCA
35.539 37.548 36.648 39.871 43.102 44.496 41.839 40.428
Fonte: INE e elaboración propia

38.996

28.773

24.373

23.799

De todos xeitos cómpre facer unha periodización na evolución temporal do termo municipal, pois
deste xeito poderemos entender máis axeitadamente a realidade do concello. Así, entre 1900 e o
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2008 pódense establecer varias etapas ou períodos, froito dos movementos migratorios, os saldos
vexetativos e as diferentes circunstancias económicas.
Así pois, se ben parece que ao termo municipal de Vilar de Santos, fáltanlle folgos na primeira
década do século XX, e que non comeza a incrementar o seu número de habitantes ata os anos 40,
a súa comarca experimenta un crecemento case constante dende o principio de dito século, ata
esmorecer poboacionalmente –xunto Vilar de Santos- no paso existente entre os anos 60 e 70.
É precisamente nese período de tempo cando se consolidan determinados fluxos migratorios das
zonas rurais cara a núcleos urbanos máis poboados (Ourense capital, Vigo, Madrid, Euskadi,
Catalunya...) que acaban por quebrar os alicerces demográficos de moitas comunidades do interior
da provincia de Ourense.
Decrecemento poboacional (%) 1950-2008
Baltar

-64,0

Os Blancos

-68,3

Calvos de Randín

-67,8

Porqueira

-63,4

Rairiz de Veiga

-61,4

Sandiás

-56,0

Sarreaus

-60,8

Trasmiras

-52,6

Vilar de Barrio

-53,2

Vilar de Santos

-44,3

Xinzo de Limia

-1,6

COMARCA

-46,5

Fonte: elaboración propia

De feito, esta situación de transvase poboacional das áreas rurais cara outras con maior densidade
poboacional (principalmente da costa), non é unicamente exclusivo do interior ourensán, pero garda
diferenza de que se noutros lugares afectados por esta dinámica, recuperaron o seu pulso
demográfico co “baby-boom” dos anos 70, a comarca da Limia non é quen de servirse deste
aumento da natalidade para recuperar ou asentar poboación. E, se ben é certo que concellos como
Baltar, Sandiás, Trasmiras ou mesmamente Vilar de Santos experimentan un lixeiro aumento do seu
número de habitantes, pasan perdelos inmediatamente nos anos posteriores.

A ESTRUTURA DA POBOACIÓN
A pirámide poboacional de Vilar de Santos ofrécenos unha imaxe global dos habitantes do concello;
a súa estrutura permítenos analizar, tanto esta situación como as posibles situacións futuras
definidas ou observadas a través da análise da súa figura. Ao mesmo tempo, tamén podemos
entender, dun xeito máis pormenorizado, a evolución pasada da poboación municipal.
Así pois, vemos que a presente pirámide, amosa unha figura de “pirámide invertida”, propia daquelas
sociedades avellentadas caracterizadas por baixas taxas de natalidade (como se aprecia na estreita
base da pirámide), e un progresivo aumento da esperanza de vida, que dá como resultado unha
pirámide cunha figura máis grosa nos tramos máis altos –especialmente no caso das mulleres-, onde
se sitúan as persoas de máis idade.
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Poboación Vilar de Santos 2008
80-84
70-74
60-64
50-54

Mulleres

40-44

Homes

30-34
20-24
10-14
0-4

Atopámonos pois, cunha pirámide de corte “regresivo”, marcada pola importante presenza de
maiores, así como tamén por unha fenda importante entre aquel segmento poboacional con idades
superiores aos 25 anos e os menores de 20; resultado da baixada da natalidade experimentada por
este municipio a principios dos anos 90. Importantes son tamén as franxas de idade inmediatamente
posteriores a este grupo de idade; falamos dos individuos de 65 a 80 anos, que sumados ás persoas
cunha idade máis próxima á xubilación, darán lugar, nos vindeiros anos, a un meirande desequilibrio,
se cabe, entre os mozos e as persoas de máis idade.
Esta tendencia de avellentamento imparable, xunto á ausencia dun reemprazo xeracional crible,
colocará ao concello nun futuro non demasiado afastado, nunha situación de ter que dar respostas
eficientes ás necesidades dos anciáns, dende a óptica da súa dependencia; polo que será preciso
artellar os mecanismos correctos para resolver as súas demandas a través duns servizos e
equipamentos axeitados.
%Pob. por franxas de idade

13,3

5

6,4

14,2

0-14
15-29
30-64
65-74

17,4

75-84
43,4

85 e +

Asemade, mentres os actuais fillos pertencentes aos segmentos de poboación máis novos, estarán a
curto prazo en condicións de xerar novos fogares, as persoas que agora xa están en idade de
xubilación, pasarán á súa vez, a engrosar o cada vez máis numeroso grupo de maiores da 4ª idade,
un colectivo cun gran potencial “de presión”, xa que ao representar a unha parte cada vez maior da
sociedade, van pouco a pouco, obtendo unha meirande influencia política da que carecían con
anterioridade.
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Así pois, debe terse en conta outra serie de factores, alleos aos datos da pirámide, pero ligados ás
condicións ambientais e culturais da poboación, como son os novos modelos familiares (hai unha
tendencia cara á redución do tamaño das familias e das vivendas), incremento das separacións, a
incorporación ao traballo remunerado das mulleres, o aumento do nivel formativo e cultural da
poboación, a maior esperanza de vida.... E ao mesmo tempo, todo isto dentro dun contexto de crise
económica global, unha situación e uns factores que evidentemente influirán tamén na planificación
das distintas políticas e medidas vinculadas a equipamentos e servizos sociais.
Fica claro, que estes novos fenómenos afectan tanto ás novas xeracións como ás non tan novas, e
esixirán das autoridades un esforzo, non só no planeamento de equipamentos e servizos axeitados
ás idades e características de cada grupo de idade, senón tamén que estes sexan de calidade.
Idade

Idade

media da
poboación

media homes

media
mulleres

Índice de
dependencia
(global)%

VILAR DE STOS.

52,8

51,4

54,2

77

COMARCA

51,1

49,5

52,7

83,8

OURENSE

48,1

46,4

49,8

72,6

GALIZA

44,7

42,7

46,0

60,1

2007

Idade

Fonte: IGE

Continuando co perfil demográfico de Vilar e Santos e os seus ámbitos de referencia, comprobamos,
segundo os datos do IGE reflectidos no recadro inmediatamente superior, que tanto as cifras
correspondentes á idade media da poboación como ás do índice de dependencia do municipio,
sitúanse por enriba das respectivas medias comarcais e provincias, reflectindo un perfil demográfico
propio da Galiza do interior.
Estado civil-2001 (%)

Solteiros

Casados

Viuvos

Separados

Divorciados

VILAR DE STOS.

30,7

56,6

11,4

1,1

0,2

COMARCA

31,6

55,4

11,7

1,0

0,4

OURENSE

36,6

51,3

9,8

1,5

0,7

GALIZA

40,7

48,7

8,0

1,6

0,7

Fonte: INE e elaboración propia

Neste bloque, comprobamos que as principais diferenzas residen arredor das cifras de solteiros e
casados; os primeiros porcentualmente máis escasos en Vilar de Santos, e os segundos –casadosmáis numerosos. Nesta liña salientan tamén as menores porcentaxes de separados e divorciados,
rexistradas no concello, en comparación coas restantes áreas do marco comparativo.
2001 Lugar de
nacemento % dos
nacidos

mesmo
municipio

outro
outro
municipio da municipio da
provincia
C.A.

Outra
C.A.

Estranxeiro

VILAR DE STOS.

72,4

15,9

1,6

2,9

7,1

COMARCA

73,4

16,9

1,3

3,2

5,3

OURENSE

60,5

23,0

5,0

4,7

6,8

GALIZA

63,6

21,5

6,3

4,5

4,1

Fonte: INE e elaboración propia

En relación ao lugar de nacemento, chama a atención a “polarización” existente a este respecto, xa
que por un lado hai unha relación de nados no mesmo concello, superior á provincial e autonómica, e
ao mesmo tempo unha taxa de nados no estranxeiro, tamén superior á dos restantes ámbitos.
Pola contra, as porcentaxes de veciños residentes en 2001 en Vilar de Santos pero provenientes
doutros municipios galegos, eran sensiblemente menores que as rexistradas na provincia de
Ourense e na comunidade autónoma.
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MOVEMENTOS NATURAIS DA POBOACIÓN. SALDOS, TAXAS E ÍNDICES
Antes de aproximarnos ás cifras máis recentes, faremos un breve repaso da realidade demográfica
da última década, no que á natalidade e mortalidade se refire. Así pois, no tocante á natalidade,
obsérvase como Vilar de Santos se sitúa á cola dos catro marcos comparativos escollidos; mesmo
pese ao crecemento que experimenta no segundo dos períodos (2002-2006).
Taxa media natalidade

Período 98-01

Período 02-06

VILAR DE STOS.

2,4

3

COMARCA

4,4

4,3

OURENSE

5,3

5,6

GALIZA

6,9

7,3

Fonte: IGE e elaboración propia

En troques, en relación á mortalidade as diferenzas concéntranse sobre todo no período 98/2001,
onde os datos municipais superan todos os demais; porén, a distancia redúcese un pouco máis nos
anos posteriores, primordialmente grazas a Vilar de Santos, xa que nos outros ámbitos a taxa de
mortalidade mesmo aumenta.
Taxa media mortalidade

Período 98-01

Período 02-06

VILAR DE STOS.

14,3

9

COMARCA

13,9

14,4

OURENSE

13,2

13,3

GALIZA

10,4

10,5

Fonte: IGE e elaboración propia

Así pois, o balance resultante entre a natalidade e a mortalidade, fan que o saldo medio resultante
sexa de corte negativo en todos os casos, aínda que algo máis reducido entre os anos de 1998 e
2006.
Saldo medio vexetativo

Período 98-01

Período 02-06

VILAR DE STOS.

-11,9

-6

COMARCA

-9,5

-10,1

OURENSE

-7,9

-7,7

GALIZA

-3,5

-3,2

Fonte: IGE e elaboración propia

Por contra, o saldo vexetativo que xorde do Padrón do 2006, remata esta vez con signo negativo en
todos os ámbitos, dándose proporcionalmente un menor decrecemento do mesmo no marco
municipal, en relación coa comarca máis a provincia.
SEPARATA
SEPARATA
REPORTAXE FOTOS REPORTAXE
FOTOS

SEPARATA
REPORTAXE
FOTOS

SEPARATA
REPORTAXE
FOTOS

SEPARATA
REPORTAXE FOTOS

VILAR DE STOS.

4

22

-18

2

COMARCA

102

375

-273

66

OURENSE

2.061

4.670

-2.609

1.243

GALIZA

21670

29799

-8129

10.797

Fonte: INE e elaboración propia

En relación ao cadro seguinte, vemos que aínda que a idade media da maternidade é
especialmente máis baixa en Vilar de Santos e na Limia – aínda que algo menos-, non é un factor
que incida nunha meirande taxa de natalidade ou de fillos por muller, xa que precisamente tanto no
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concello coma na comarca danse tanto unhas menores cifras deste tipo (natalidade e nº medio de
fillos), como relativas á nupcialidade.
Taxa bruta
Taxa bruta de
de
mortalidade %
natalidade %

2006
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

3,4
3
5,8
7,7

Idade media á
maternidade

Nº medio de
fillos por
muller

Taxa bruta de
nupcialidade %

26,7
30,7
31,1
31,3

0,7
0,6
0,9
1

2
2,2
3,4
4

8,8
15,9
13,8
10,6

Fonte: IGE e elaboración propia

Pola súa banda, os índices de dependencia expresan unha relación proporcional entre as
porcentaxes correspondentes aos conxuntos de poboación máis novos e os máis vellos, isto é: a
maior cantidade de cativos e maiores, máis altas serán as correspondentes taxas de dependencia.
E, como no caso do concello que nos ocupa, non hai un número de cativos e mozos demasiado
alto, en contraposición á elevada cifra de vellos, as cifras reflicten perfectamente esta situación: uns
índices máis baixos de infancia e xuventude, e máis altos de ancianidade, mentres que no que a
relación de dependencia se refire, esta é moito máis elevada para os maiores.
2008 (%)
VILAR DE
STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

Índice de
infancia

Índice de
xuventude

Índice de
vellez

Índice sobreavellentamento

Índice de
dependencia
infantil

Índice de
dependencia
maiores

6,4

7,7

25,5

10,2

1,2

61,9

7,8
9,4
11,2

8,4
9,3
10,1

23,3
19,2
15,2

10,8
9,2
6,3

13,4
15,1
16,8

58,2
45,7
32,2

Fonte: IGE e elaboración propia

Ditos índices responden aos seguintes cálculos: índice de infancia pob. de 0 a 14 anos/ pob. tot.*100,
índice de xuventude pob. de 15 a 24 anos/ pob.tot 100, índice de vellez pob. de 65 a 79 anos/ pob.
tot.*100, índice de sobreavellentamento pob. de 80 e máis anos/pob. tot. *100, índice de
dependencia infantil pob. de 0 a 14 anos/ pob. de activos, índice de dependencia de maiores pob. de
65 e máis anos/pob. de activos.

MOVEMENTOS MIGRATORIOS.
As migracións, xunto a natalidade e a mortalidade, representan os principais fenómenos que
inciden no cambio demográfico, entendendo por migración o movemento relativamente permanente
de persoas a unha distancia significativa. Sendo este último aspecto da distancia, substituído na
práctica polo cruzamento de fronteiras políticas ou administrativas.
3.3..1.

Emigración, segundo tipo de migración.

MIGRANTES
TOTAIS
98-02
ANO
VILAR DE SANTOS
27
COMARCA
715
OURENSE
9788
GALIZA
62436

2003-07
36
899
12776
84911

POBOACIÓN
TOT. MEDIA
98-02
1023
25215
344684
2731415

2003-07
1008
24267
339524
2760866

MIGRANTES
POR 1000
98-02
26,3
28,3
28,3
22,8

2003-07
35,7
37,0
37,6
30,7

Fonte: IGE e elaboración propia

Así pois, respecto aqueles continxentes migratorios que partiron do seu municipio de orixe no
último decenio, observamos que foron moito máis importantes cuantitativamente na segunda
metade do mesmo, é dicir: entre os anos 2002 e 2007.
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En relación a Vilar de Santos, o incremento experimentado nese segundo período é
lixeiramente máis baixo (a niveis proporcionais) que o da súa comarca e provincia, aínda
que superior ao das cifras autonómicas.
EMIGRACIÓN INTERNA
En relación á emigración interna –correspondente a aquela que non saíu da comunidade
autónoma-, vemos que é un fluxo que en liñas xerais perde forza coa entrada do novo século.
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
21
535
7193
45189

2003-07
26
676
9055
60661

PORCENTAXES
98-02
77,7
74,8
73,4
72,3

2003-07
72,2
75,1
70,8
71,4

Fonte: IGE e elaboración propia

Aínda que tanto no termo municipal que nos ocupa, como na comarca da Limia, hai unha
proporción superior de veciños que decidiron ficar dentro do marco autonómico, en comparación
cos pasos emprendidos polo resto de habitantes do País.
MESMA
PROVINCIA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
18
458
5479
36931

PORCENTAXES
2003-07
22
567
6808
49742

98-02
85,7
85,6
76,1
81,7

2003-07
84,6
83,8
75,1
81,9

Fonte: IGE e elaboración propia

Como tamén se observa neste cadro, a porcentaxe de persoas que optaron por establecerse
noutros concellos de Ourense é claramente superior ao dos individuos que o fan fóra de dita
provincia. De igual xeito, en liñas xerais, este tipo de corrente migratoria perdeu peso no segundo
período do decenio 1998 – 2007, principalmente no conxunto da Limia.
Mesma Comarca
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
8
218
2866
19951

2003-07
9
257
3709
27338

PORCENTAXES
98-02
44,4
47,5
52,3
54,0

2003-07
40,9
45,3
54,4
54,9

Fonte: IGE e elaboración propia

Nunha análise máis pormenorizada deste fluxo migratorio, decatámonos que a nivel intracomarcal,
os veciños desta comarca abandonaron igualmente a súa bisbarra a un menor ritmo no segundo
período de tempo aquí analizado, xa que mentres entre 1998 e o 2002, fíxoo aproximadamente un
44%, esta porcentaxe diminuíu uns 3 puntos porcentuais posteriormente.
Outra Comarca da
TOTAIS
mesma Provincia
ANO
98-02
VILAR DE STOS.
10
COMARCA
240
OURENSE
2613
GALIZA
16980

PORCENTAXES
2003-07
13
310
3099
22403

98-02
50,6
52,5
47,7
56,0

2003-07
59,1
54,7
55,6
45,1

Fonte: IGE e elaboración propia

Nesta liña, vemos como efectivamente os veciños e veciñas de Vilar de Santos e a súa área máis
próxima de referencia, abandonan en maior grao o seu lugar de residencia cara outra comarca
nunha porcentaxe superior ao que o fan o resto de ourensáns e galegos.
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OUTRA PROVINCIA
GALEGA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
3
77
1714
8258

PORCENTAXES
2003-07
4
109
2247
10920

98-02
14,3
14,4
23,9
18,3

2003-07
15,4
16,2
24,9
18,1

Fonte: IGE e elaboración propia

EMIGRACIÓN EXTERNA
En relación á emigración externa, deberase ter en conta que os datos que aparecen, son relativos
exclusivamente as cifras correspondentes ás persoas que marcharon fóra de Galiza, xa que o
Instituto Galego de Estatística (IGE), non desagrega nos seus informes relativos ata o ano 2002.
Polo que se considera conveniente empregar na análise do período 2003-2007 unicamente as
cifras dos emigrantes que saíron fóra da Comunidade Autónoma, omitindo especificar se son
individuos que marcharon a outros puntos do Estado ou ao estranxeiro, co gallo de prexudicar o
menos posible a comparación dos períodos 98-02 e 2003-07.
FÓRA DE GALIZA

TOTAIS

ANO

98-02

2003-07

98-02

2003-07

6
180
2594
17247

9
223
3721
24251

22,3
25,2
26,6
27,7

27,8
24,9
29,2
28,6

VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

PORCENTAXES

Fonte: IGE e elaboración propia

Respecto ao caudal migratorio orientado cara o exterior da Comunidade Autónoma, a principal
diferenza que se observa, é a separación existente entre os datos da comarca e os relativos aos
restantes ámbitos, xa que aparte de que son menores na Limia, mentres aumentaron
paulatinamente neses mesmos escenarios no período de referencia, nesta bisbarra as porcentaxes
diminuíron.
3.3..2.

Inmigración segundo tipo de migración.

Como vemos no presente apartado, o número de inmigrantes recibidos no segundo período de
tempo comprendido entre o 2003-07 supera amplamente ao dos chegados entre 1998 e o ano
2002; nesta liña, decatámonos que a meirande distancia comparativa entre un período e outro, é
para as cifras municipais.
MIGRANTES
TOTAIS
ANO
98-02
VILAR DE STOS.
28
COMARCA
776
OURENSE
10251
GALIZA
68645

2003-07
43
978
13984
100963

POBOACIÓN
TOT. MEDIA
98-02
1023
25215
344684
2731415

2003-07
1008
24267
339524
2760866

MIGRANTES
POR 1000
98-02
27,3
30,7
29,7
25,1

2003-07
42,6
40,3
41,1
36,5

Fonte: IGE e elaboración propia

De igual xeito, dos catro ámbitos aquí recollidos, vemos como Vilar de Santos supera, en
termos porcentuais, o caudal inmigratorio recibido en relación ao resto de ámbitos no tramo
2001-06.
INMIGRACIÓN INTERNA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
20
529
6824
45189

2003-07
26
620
8517
60661

PORCENTAXES
98-02
71,4
68,1
66,5
65,8

2003-07
60,4
63,3
60,9
60,0

Fonte: IGE e elaboración propia
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Dentro da inmigración interna, caracterizada por ser aquela que ten a súa orixe dentro da propia
Comunidade Autónoma, deuse proporcionalmente un acusado descenso nese mesmo segundo
período (2003-07), sendo o máis salientable o relativo a Vilar de Santos.
MESMA
PROVINCIA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
17
462
5479
36931

PORCENTAXES
2003-07
23
536
6808
49741

98-02
85,0
87,3
80,2
81,7

2003-07
88,4
86,4
79,9
81,9

Fonte: IGE e elaboración propia

De igual xeito, en relación á propia inmigración interna da provincia de Ourense, o marco municipal
que nos ocupa, xunto a súa comarca, pasan a absorber porcentualmente un maior volume de
poboación emigrante que no resto das áreas comparativas.
Mesma comarca
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
6
218
2866
19951

2003-07
11
257
3710
27338

PORCENTAXES
98-02
35,2
47,1
52,3
54,0

2003-07
47,8
47,9
54,4
54,9

Fonte: IGE e elaboración propia

Á súa vez, dentro da dinámica intracomarcal, decatámonos que o concello de Vilar de Santos
exerce unha menor influencia de atracción á hora de atraer emigrantes doutros lugares da Limia,
en comparación co que pasa no resto do país a ese mesmo nivel, pese á recuperación
experimentada por dito municipio no período 2003-2007.
Outra comarca da
TOTAIS
mesma provincia
ANO
98-02
VILAR DE STOS.
11
COMARCA
244
OURENSE
2613
GALIZA
16980

PORCENTAXES
2003-07
12
278
3099
22403

98-02
64,8
52,9
47,7
46,0

2003-07
52,2
52,1
45,6
45,1

Fonte: IGE e elaboración propia

Pola súa banda, neste outro caso, prodúcese unha baixada porcentual xeneralizada dos valores
recollidos, especialmente no caso municipal, onde se rexistra unha baixada de 12 puntos.
OUTRA PROVINCIA
GALEGA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
3
68
1344
82577

PORCENTAXES
2003-07
3
84
1709
10919

98-02
15,0
12,7
19,8
18,3

2003-07
11,6
13,6
20,1
18,1

Fonte: IGE e elaboración propia

En relación ao conxunto de poboación desprazado dende Lugo, Coruña ou Pontevedra a Vilar de
Santos maila súa bisbarra, fican por baixo da “media de atracción” provincial e autonómica, xa que
son unhas áreas de referencia que acaban por servir de “reclamo” a galegos doutras provincias en
maior medida que a zona da Limia.
INMIGRACIÓN EXTERNA
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
8
246
3427
23456

2003-07
17
358
5467
40302

PORCENTAXES
98-02
28,6
31,9
33,5
34,2

2003-07
39,6
36,7
39,1
40,0

Fonte: IGE e elaboración propia
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Por último atopamos a inmigración externa, caracterizada por recoller o caudal migratorio chegado
de fóra de Galiza; un fluxo que no período 2003-07 aumentou considerablemente nos catro ámbitos
aquí expostos, sendo precisamente máis visible (11 puntos) no caso de Vilar de Santos.
DOUTRA CC.AA.
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
4
137
1752
11959

PORCENTAXES
98-02
50,0
55,6
51,1
50,9

2003-07
7
185
2593
19185

2003-07
47,0
51,6
47,4
47,6

Fonte: IGE e elaboración propia

Respecto ás persoas que viñeron doutras comunidades autónomas, prodúcese un cambio de
tendencia no segundo tramo de tempo escollido, xa que se ben no primeiro período (1998-2002), a
cifra total de individuos chegados doutras partes do Estado, era superior ao dos inmigrantes
estranxeiros, a partires do ano 2003, a situación troca dende o punto de vista de que o continxente
foráneo acaba superando ao estatal, en todos os marcos de referencia, agás no comarcal.
DO ESTRANXEIRO
ANO
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

TOTAIS
98-02
4
109
1676
11497

PORCENTAXES
98-02
50,0
44,4
48,9
49,1

2003-07
10
172
2874
21117

2003-07
53,0
48,4
43,6
43,4

Fonte: IGE e elaboración propia

SALDOS E ÍNDICES
1998-2002

Saldo
migratorio
total

Saldo
migratorio
Interno

Saldo
migratorio
externo

S. migrat. resto
do Estado

S. migrat.
estranxeiro

1,6
60

-0,4
-6

2
67

-0,4
-31

2,4
98

VILAR DE STOS.
COMARCA

Fonte: IGE e elaboración propia

En relación ao tramo comprendido entre 1998 e o ano 2002, o saldo migratorio
correspondente a Vilar de Santos e comarca é positivo, xa que o número de persoas que se
asentaron nestes concellos é superior ao das persoas que marcharon nese tempo.
2003-2007

Saldo
migratorio
total

Saldo
migratorio
interno

Saldo
migratorio
externo

S. migrat. resto
do Estado

S. migrat.
estranxeiro

7
78

-0,6
-56

7,6
135

-0,4
-6

8
141

VILAR DE STOS.
COMARCA
Fonte: IGE e elaboración propia

De igual xeito, en anos posteriores (2003-2007), o saldo migratorio xa non é que siga sendo
positivo, senón que o volume migratorio recibido aumentou, esencialmente grazas ao caudal
chegado de fóra de Galiza.
Orixe
Total Europa
Total América
TOTAIS

Totais 2002
53
16
69

Totais 2008
58
21
79

Fonte: IGE, Padrón Municipal e elaboración propia

Así pois, tal e como vemos na presente táboa, a inmigración chegada a Vilar de Santos, aumentou
no ano 2008 respecto á situación existente no 2002, caracterizándose entre outras cousas, pola
ausencia de inmigrantes asiáticos (chineses basicamente) ou norteafricanos, así como pola
predominancia do continxente europeo, o que nos fai pensar que se trata dunha migración de
retorno (galegos que marcharon na segunda metade do século XX), e por tanto avellentada.
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2008
VILAR DE STOS.
COMARCA
OURENSE
GALIZA

% Poboación nada no
estranxeiro
7,9
7,4
9,5
7,0

% Homes

% Mulleres

56,9
52,2
48,7
48,8

43,1
47,8
51,3
51,2

Fonte: IGE e elaboración propia

Respecto, ao meirande carácter masculinizado da poboación nada no estranxeiro no ano 2008, ao
contrario do que acontece no resto do País, onde aparte de darse un meirande equilibrio entre
homes e mulleres, a presenza destas últimas é algo superior, especialmente entre determinado tipo
de continxentes como o latinoamericano.

INSTRUCIÓN DA POBOACIÓN.
Nesta sección faremos referencia aos dados relativos aos niveis formativos obtidos a partires do
Censo de Poboación e Vivendas 2001; para unha comparativa máis axeitada e comprensible dos
mesmos, amosamos as cifras porcentualmente.
Niveis de
estudos %
VILAR DE STOS
COMARCA
OURENSE
GALIZA

Analfabetos e Estudos
sen estudos primarios
26,8
42,8
31,1
23,9

36,9
25,4
27,7
28,1

Estudos
secundarios

Estudos
universitarios

32,1
27,4
32,9
38,5

4
4,2
8,1
9,3

Fonte: INE e elaboración propia

Deste xeito comprobamos que en relación ás persoas analfabetas e sen estudos, así como con
estudos primarios, as medias comarcais e municipais atópanse por enriba das autonómicas e
provinciais –especialmente as da bisbarra-. a situación “mellora” algo en relación ás cifras
correspondentes aos individuos con estudos primarios e secundarios, pero volve a inverterse
respecto ás porcentaxes de estudos superiores, xa que son dobradas polos valores provinciais e
autonómicos.

CONCLUSIÓNS:
•

Dos once concellos que integran a comarca da Limia, Vilar de Santos é o menos poboado, de
todos eles, o que non impide que supere as densidades medias comarcais e provinciais.

•

No relativo ás parroquias, hai que subliñar que coa entrada do novo século, as dúas que
conforman o concello veñen perdendo habitantes nos últimos anos, sendo máis acusada a perda
experimentada pola propia parroquia de Vilar de Santos.

•

Por outro lado, observando a evolución media do conxunto poboacional deste termo municipal
nun plano de tempo máis longo (dende mediados do século XX), despréndese un ritmo de
decrecemento preocupante, pese a ser lixeiramente inferior que ao do resto da Limia,

•

En relación ao seu saldo migratorio, esta cifra era positiva cos últimos datos ofrecidos polo IGE,
xa que o número das persoas que se asentaron no concello é superior ao das persoas que
marcharon; fundamentalmente, grazas ás persoas vidas de fóra da Comunidade Autónoma.

•

Á hora de emigrar, a meirande parte dos habitantes de Vilar de Santos optan por ficar na propia
provincia de Ourense, mentres que das persoas vidas de fóra do concello nos últimos anos, a
maioría son da propia Comunidade Autónoma; aínda que cabe salientar tamén o incremento
dos chegados de fóra de Galiza a partires dos anos 2003 e 2004, antigos emigrantes que
retornan, hoxe en día, na súa meirande parte.
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3.4.

ANÁLISE SOCIOECONÓMICA.

Tal e como acontecía no apartado anterior, ao non dispor de datos desagregados do Núcleo
Histórico de Vilar de Santos, procederemos a extraer unha serie de conclusións a nivel municipal.
O municipio de Vilar de Santos insírese nun contexto territorial caracterizado nas últimas
décadas por un notable dinamismo económico e social: a comarca da Limia. Neste contexto
comarcal relativamente expansivo, o municipio de Vilar de Santos ten experimentado un dinamismo
significativo, á marxe das limitacións impostas polo seu reducido tamaño e estrutura demográfica.
Neste sentido, pódese afirmar que nos últimos anos os eixes principais de expansión da
actividade económica son o transporte terrestre, a construción, o comercio por xunto, a
fabricación de produtos metálicos e a industria da madeira. Estas cinco actividades xeraron, en
total, máis de 70 postos de traballo entre decembro de 2001 e decembro de 2008, o que representa
o 28% do emprego existente na actualidade.
Para entender á situación actual da economía de Vilar de Santos é obrigado referirse á súa
condición de municipio rural e tradicionalmente agrario. O notable peso que aínda representa
o sector agrario, cunha cuarta parte dos ocupados, revela con claridade este aspecto.
A caracterización socioeconómica do municipio de Vilar de Santos vén acompañada por unha
estrutura demográfica extremadamente avellentada, en comparación coa media galega,
provincial e mesmo comarcal. Este acusado grao de avellentamento ten a súa tradución, entre
outros, nun menor dinamismo do mercado de traballo, que se caracteriza por índices de actividade
e de ocupación claramente inferiores aos parámetros medios de Galicia.
O municipio de Vilar de Santos presenta, en relación ao resto de Galicia, un volume moi elevado
de inactivos sobre a poboación total. De feito, preto do 70% da poboación residente no
municipio (682 persoas), ou o que é o mesmo: o 67% dos que teñen 16 e máis anos (607 persoas)
constitúe poboación economicamente inactiva. Ademais, o avanzado grao de avellentamento da
súa estrutura demográfica queda reflectido no feito de que os xubilados son, con diferenza, o
colectivo máis importante de inactivos, bastante por enriba do colectivo de estudantes. Neste
sentido, un de cada dous residentes no municipio está xubilado (336 persoas).
En liña co anterior, este municipio presenta unha taxa de actividade moi reducida (33%) en
comparación coa media galega (51%) e comarcal (40%). Este escaso dinamismo do mercado de
traballo atópase en clara concordancia coa estrutura demográfica fortemente avellentada que
caracteriza a este municipio. Como parte desta poboación activa, destaca a poboación ocupada,
que representa o 84% dos activos (255 persoas), polo que a poboación parada sitúase no 16,1%
(apenas 49 persoas), dando lugar a unha taxa de paro que coloca a este municipio nun nivel
relativo de desemprego superior á media galega (12,5%), provincial (13,4%) e comarcal (13,2%).
En síntese, pódese afirmar que a caracterización relativa ao nivel de actividade, ocupación e paro
do municipio de Vilar de Santos, corresponde en liñas xerais a un mercado laboral con escaso
dinamismo no contexto provincial, galego e mesmo comarcal. Todo isto está en consonancia
coa súa estrutura demográfica que, como se apuntou anteriormente, presenta un perfil claramente
regresivo (pirámide demográfica invertida) que estes ámbitos territoriais dos que forma parte.
A análise do mercado de traballo dende unha perspectiva diferenciadora por sexos e por idades
apunta a unha certa incidencia dos problemas de falta de equidade no que se refire a estes
dous criterios; amosando en liñas xerais unha maior fenda que a nivel do conxunto de Galicia e da
súa comarca. Neste sentido, a taxa de actividade feminina é do 22,1%, bastante por debaixo (23
puntos menos) do nivel que corresponde aos activos do sexo oposto (45,4%), e en maior medida
que no caso de Galicia (fenda de 22 puntos) e comarca (fenda de 20 puntos). Por outro lado, a taxa
de actividade xuvenil (mozos entre 16 e 24 anos) é do 39,3%, fronte ao 32,6% que caracteriza aos
activos de 25 ou máis anos. Curiosamente, a fenda observada neste último caso ten lugar de xeito
inverso ao que acontece no caso de Galicia, onde a taxa de actividade xuvenil tende a estar por
debaixo, o que seguramente estea relacionado co avanzado grao de avellentamento da poboación
de 25 ou máis anos (en grande medida xubilados).
O estudo da evolución do mercado de traballo de Vilar de Santos ao longo da pasada década
permite corroborar a perda de actividade que o veu caracterizando, en liña co paulatino proceso de
avellentamento demográfico. Neste sentido, obsérvase unha notable caída (14 puntos) da
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porcentaxe de poboación de 16 e máis anos que é economicamente activa, pasando dun nivel
do 43% en 1991 ao 28% en 2001. Esta tendencia regresiva que ten experimentado a taxa de
actividade de Vilar de Santos ao longo da década dos noventa resulta sumamente preocupante na
medida en que sitúa a este municipio entre os municipios con menores niveis de actividade do
conxunto de Galicia. A falta de datos censuais para comprobalo, existen elementos para pensar
que esta tendencia puido continuar ao longo da presente década. Este comportamento da taxa
global de actividade débese, en boa medida, á forte caída da taxa de actividade masculina (24
puntos menos). No caso das mulleres cabe falar tamén de declive no nivel de actividade, aínda que
estas xa partían dun nivel moi baixo a principios dos noventa (apenas perden 6 puntos, aínda que
se sitúan por debaixo do 19%).
A estrutura ocupacional de Vilar de Santos amosa un perfil escasamente diversificado,
distribuíndose dun xeito pouco equilibrado a poboación ocupada entre as diferentes ocupacións.
Pódese concluír que dita estrutura ocupacional aparece bastante concentrada, cunha presenza
notable das familias ocupacionais vinculadas á actividade manufactureira e da construción
(artesáns e traballadores cualificados industriais, operarios de maquinaria, montadores), xunto con
outras ocupacións que, en todo caso, se caracterizan por requirimentos de tipo medio-baixo dende
o punto de vista formativo.
O municipio de Vilar de Santos parece encaixar no perfil de nivel educativo medio-baixo dos
municipios da Galicia rural, quedando lonxe do patrón de acumulación de capital humano
que caracteriza aos municipios máis dinámicos (Vigo, A Coruña, Pontevedra, Ourense,...). Así
podemos destacar que o 84 por cento dos ocupados conta cunha formación de nivel medio-baixo
(54% con estudos secundarios, 30% con estudos primarios e 6% sen estudos), se ben os
ocupados con formación universitaria van acadando un peso cada vez máis considerable (10%),
aínda que bastante afastado dos parámetros que exhiben os municipios ligados ás grandes urbes.
A mellora desta caracterización nos próximos anos pode ser lenta, máxime tendo en conta a
escasa capacidade de rexeneración demográfica que presenta este municipio na actualidade.
Outro elemento que define ao mercado de traballo de Vilar de Santos é o seu limitado grao de
autocontención, entendida esta como a capacidade do municipio para atender as necesidades de
ocupación da poboación residente no propio concello. Neste sentido, un de cada dous ocupados
que residen en Vilar de Santos ten o seu lugar de traballo no propio municipio. Este nivel de
autocontención sitúa a Vilar de Santos no conxunto de municipios que presentan un escaso
dinamismo económico e capacidade de demanda de traballo local para absorber a man de obra
residente no municipio, o que está intimamente ligado ao tipo de actividades que protagonizan a
súa actividade produtiva; en particular, a actividade agraria e a construción. Estes son os dous
principais vectores que explican o menor carácter centrípeto que caracteriza a este concello dende
o punto de vista da localización do lugar de traballo da súa poboación ocupada. Como
consecuencia do anterior, o 47% dos ocupados traballan fóra do municipio, se ben unha parte
importante (o 25% do total de ocupados) traballa noutro municipio da mesma provincia (Ourense) e
comarca (A Limia).

ANÁLISE DO TECIDO COMERCIAL.
Para esta pequena caracterización a nivel do Núcleo Histórico de Vilar de Santos tomaranse os
datos obtidos no traballo de campo realizado para a elaboración da presente memoria.
En primeiro lugar é preciso sinalar a escasa presenza de elementos terciarios no tecido histórico de
Vilar de Santos, isto acontece por varios motivos, aínda que a causa principal é o reducido número
de habitantes do contorno, que impide o xurdimento de novas actividades comerciais e
semellantes, ante a baixa demanda.
Centrando o estudo da actividade comercial no ámbito do Núcleo Histórico, contabilizouse o uso en
planta como segue:
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Usos en planta baixa
Vivenda
Almacén
Alpendre
Comercial
Corte
Garaxe
Hostaleiro
Bancario
Industrial
Sala de reunión
Outros

Total 411 construcións 100%
15,82%
73,97%
2,68%
0,73%
0,24%
3,41%
0,49%
0,24%
0,49%
0,24%
1,70%

Como se pode observar a presenza de actividades terciarias é moi pequena, acadando tan só o
1,46 % do total. Tamén chama a atención o elevado número de locais con uso almacén, parte dos
cales seguro que se corresponden cos usos de garaxe ou nalgúns casos corte, pero a
imposibilidade de contrastar este particular sobre o terreo impídenos ser más precisos.
Teñen un uso comercial tres establecementos de venda ao por menor, mentres que os usos
hostaleiros desenvólvense en dous locais. O uso administrativo ten como referente a Casa do
Concello, mentres que os outros usos equipamentais presentes localízanse na igrexa parroquial, no
Museo da Limia, no Local Social, na piscina municipal e cando poida ser restaurado no forno
comunal. Existe, así mesmo, unha oficina bancaria e algunha edificación dedicada a usos
industriais. O resto das plantas baixas acubillan maioritariamente usos relacionados coas vivendas
ou de actividades complementarias da residencial (almacenamento, garaxe, etc.)
3.5.
ESCOLMA COMPARATIVA DE DATOS ECONÓMICOS E DE
POBOACIONAL A NIVEL MUNICIPAL COMARCAL AUTONÓMICO E ESTATAL.

DENSIDADE

Para a realización da presente escolma comparativa analizáronse datos existentes no Instituto
Nacional de Estadística (INE) co fin de que foran o suficientemente representativos e ao tempo
xerais para non desvirtuar a comparación entre os distintos ámbitos de referencia.

DENSIDADE POBOACIONAL.
Con anterioridade nesta Memoria para a solicitude de declaración do ARI de Vilar de Santos
aparecían comparados os datos de densidade de poboación do concello, a comarca, a provincia, e
de Galicia, a continuación inclúese o dato estatal (todos eles extraídos neste caso dos censos do
INE 2009 co fin de aportar os datos máis actuais posibles):

INE 2009

Poboación (hab.)

Superficie (km²)

Densidade(hab./km²)

991

20,7

47,87

Comarca

23.614

801,7

29,45

Ourense

335.642

7.272,4

46,14

Galicia

2.796.089

29.574,4

94,54

España

46.745.807

505.938

92,39

Vilar de Santos
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Como se pode observar a densidade poboacional de Vilar de Santos e a súa comarca están máis
próximas ás da súa provincia que as de Galicia e a española, as cales, chegan a triplicar o valor
existente na comarca e practicamente case a duplicar o do concello.

COMPARATIVA DE DATOS ECONÓMICOS.
De seguido procederase á análise dalgúns parámetros económicos relacionando a nivel local e
provincial da situación actual coa da comunidade autónoma e estado:
Un primeiro aspecto a considerar e a estructura de poboación, no caso do concello de Vilar de
Santos extremadamente avellentada en comparación cos datos provincial, galego, e estatal,e na
liña dos existentes na comarca tal e como se observa na seguinte táboa:

Poboación

de 0 a 15 anos

Vilar de Santos

%

de 16 a 64 anos

%

de 65 e máis anos

%

Total

69

6,96

574

57,92

348

35,12

991

2.000

8,47

13.542

57,35

8.072

34,18

23.614

34.388

10,25

205.284

61,16

95.970

28,59

335.642

Galicia

341.673

12,22

1.842.595

65,90

611.821

21,88

2.796.089

España

7.265.948

15,54

31.696.955

67,81

7.782.904

16,65

46.745.807

Comarca da Limia
Ourense

Podemos ver o importante peso dos grupos de persoas de maior idade e pola contra o escaso de
xente nova, o cal supón un importante déficit endóxeno á hora da substitución dos traballadores
que progresivamente vaian acadando a xubilación e tamén implica a posibilidade dun maior grado
de dependencia nas persoas da terceira idade e a demanda crecente dunha serie de servizos
especializados para eles.
Un segundo aspecto a considerar é o do desemprego, a seguinte táboa amósanos os valores totais
e parciais segundo se trate de homes e mulleres así como en función de que afecte a menores ou
maiores de 25 anos:

Datos de Paro

Total

Vilar de Santos

%

Homes

%

Mulleres

%

<25 anos

%

>25 anos

%

59

5,95

19

1,92

41

4,14

5

0,50

55

5,55

1.642

6,95

675

2,86

967

4,10

141

0,60

1.502

6,36

23.416

6,98

10.241

3,05

13.175

3,93

2.239

0,67

21.177

6,31

Galicia

206.245

7,38

92.395

3,30

113.851

4,07

21.513

0,77

184.733

6,61

España

4.326.500

9,26

2.392.500

5,12

1.934.000

4,14

816.400

1,75

3.510.200

7,51

Comarca da Limia
Ourense

Como se pode observar o número de parados con respecto á poboación total é bastante inferior
aos datos autonómico e aproxímase máis no caso da comarca e da provincia. Esto da conta dun
certo dinamismo económico da comarca ao cal o Concello de Vilar de Santos non é alleo. No que
se refira ao desemprego considerado en función do seu alcance no caso dos homes é das
mulleres, en canto aos primeiros o dato en Vilar de Santos é substancialmente menor a calquera
dos outros ámbitos de comparación ,en tanto no caso das segundas é semellante ao rexistrado nos
diferentes marcos de referencia. Por último se se analiza a repercusión do desemprego xuvenil, é
dicir aquel que sofren as persoas de menos de menos de 25 anos vemos que o valor de Vilar de
Santos é o inferior aínda que moi parecido aos restantes agás ao estatal que é algo máis de 3
veces superior.
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Un terceiro aspecto que pode axudar a caracterizar a economía de Vilar de Santos é a distribucións
dos traballadores dentro dos distintos sectores productivos. A seguinte táboa elaborada a partires
dos datos de afiliación á seguridade social permite achegarse á devandita caracterización:
Afiliacións á S.S.

Agricultura

Vilar de Santos

%

Industria

%

Construcción

%

Servizos

%

54

22,78

34

14,35

44

18,57

105

44,30

Comarca da Limia

1.141

18,44

752

12,15

1.044

16,87

3.250

52,53

Ourense

5.831

5,63

16.144

15,59

11.921

11,51

69.675

67,27

Galicia

71.901

7,18

155.568

15,53

111.160

11,10

663.218

66,20

España

1.204.500

6,34

2.638.700

13,88

2.182.400

11,48

12.979.900

68,30

Pódese ver que dentro dos sectores de actividade, no caso de Vilar de Santos hai un certo
equilibrio entre todos eles cunha importante presenza aínda do primario, algo que sucede tamén a
nivel comarcal. No resto dos ámbitos observase unha forte tercialización e escasa peso das
actividades de tipo primario. Outro aspecto subliñable é que a porcentaxe de traballadores da
industria atópase próximo aos valores provinciais e autonómicos e por riba do comarcal e estatal, o
que da unha idea de que existe unha certa puxanza nesta zona e que as políticas levadas a cabo a
nivel municipal de cara a xeración de solos industriais e a captación de empresas que os ocupasen
está a dar os seus froitos. A importancia da actividade no sector primario como acabamos de ver
unida a un certo equilibrio entre os demais sectores, entre os que destaca o terciario, aínda que
non coa importancia que cobra se o comparamos con outros ámbitos como o provincial,
autonómico e estatal, xunto á proximidade dunha comarca cun importante dinamismo económico e
bos sistemas de comunicacións poden explicar que a taxa de desemprego sexa menor que a dos
outros niveis de referencia.
Para caracterizar o tipo de empresas existentes dentro do Concello de Vilar de Santos na seguinte
táboa amósanse as porcentaxes correspondentes aos distintos sectores de actividade:

Empresas por actividade
Vilar de Santos

Industria

%

Construcción

%

Servizos

%

14

20,29

17

24,64

38

55,07

150

9,96

400

26,56

956

63,48

2.398

9,86

5.260

21,63

16.662

68,51

Galicia

16.509

7,86

38.590

18,37

155.020

73,78

España

243.729

7,26

441.956

13,17

2.670.145

79,57

Comarca da Limia
Ourense

Tal e como se acaba de sinalar, vese o importante peso que ten a actividade industrial (industria
lixeira) no que se refire a actividade do concello, aínda que tamén é a da construcción se o
comparamos cos outros ámbitos de referencia, sendo pola contra a porcentaxe de empresas de
servizos menor que os demais niveis de referencia.
Por último, no que se refire á caracterización das empresas existentes,na seguinte táboa amósase
a súa entidade en función dos empregados cos que contan:
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Vilar de Santos
Empresas por estrato de
asalariados

%

Número

Comarca da Limia
Número

%

Ourense
Número

Galicia
%

Número

España
%

Número

%

Sen Asalariados

35

50,72

963

63,94

15.039

61,84

126.089

60,01

1.767.470

52,67

De 1 a 2

17

24,64

345

22,91

5.315

21,85

45.796

21,80

919.092

27,39

De 3 a 5

11

15,94

122

8,10

2.163

8,89

19.526

9,29

332.671

9,91

De 6 a 9

3

4,35

39

2,59

827

3,40

8.164

3,89

151.233

4,51

De 10 a 19

3

4,35

27

1,79

560

2,30

5.816

2,77

101.601

3,03

9

0,60

303

1,25

3.450

1,64

55.641

1,66

75

0,31

808

0,38

15.075

0,45

38

0,16

470

0,22

13.047

0,39

De 20 a 49
De 50 a 99
Maís de 100

1

0,07

Obsérvase na táboa que a porcentaxe de empresas sen asalariados en Vilar de Santos é menor ao
dato comarcal, provincial e autonómico e semellante ao estatal. Pola contra no que se refire as que
contan con empregados é en xeral superior (ou cando menos semellante) en Vilar de Santos con
respecto aos demais ámbitos de comparación nos distintos niveis existentes. Todo esto implica que
existe un certo nivel de actividade que permite que parte das empresas podan medrar aínda que
sexa de forma moderada.
Así pois como conclusión deste apartado podemos dicir que a estructura poboacional do concello
de Vilar de Santos atópase a día de hoxe inmersa nun forte proceso de avellentamento, cun gran
incremento das persoas correspondentes á terceira idade e unha baixa capacidade de substitución
por parte de novas xeracións de traballadores, cando menos autóctonos. Por outra banda o
desemprego considerado en xeral é menor ao rexistrado nos demais niveis de comparación, aínda
que o que afecta ás mulleres si é semellante ao que se da na comarca, na provincia, na
comunidade e no estado. No referente ás persoas novas desempregadas os datos son semellantes
a tódolos demais considerados agás o estatal que é moi superior. Por outra banda a explicación da
taxa de desemprego menor pode vir dada por unha estructura productiva diversa pero bastante
equilibrada onde as actividades do sector primario aínda son moi importantes e onde a industria ten
unha certa importancia, algo totalmente atípico para un pequeno concello de tipo rural como é o de
Vilar de Santos e que pode ter a súa explicación en diversos factores, por unha parte a proximidade
a unha zona económica moi dinámica como é a de Xinzo de Limia, por outra a existencia de
importantes vías de comunicación terrestre (como a A-52 a uns 6 km), e o que quizais sendo un
feito local poda ser o máis importante,a aposta decidida por parte das sucesivas corporacións
municipais de acadar tanto o solo preciso para a implantación de actividades comerciais e
industriais lixeiras, complementarias en moitos casos do resto dos sectores productivos, e por outra
a captación das empresas acaídas para ocupar os devanditos terreos.
3.6.

ANÁLISE AMBIENTAL.

Neste apartado farase un pequeno percorrido por aqueles aspectos ambientais máis relevantes do
espazo sobre o que se asenta o ámbito sobre o que se solicita a declaración de ARI do Núcleo
Histórico de Vilar de Santos, facendo unha caracterización ambiental de aqueles parámetros que
podan ser de maior importancia ou interese á hora da descrición do contorno ou da repercusión
que a actividade rehabilitadora que se pretende acometer poda ter sobre o territorio.
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PARÁMETROS AMBIENTAIS:
3.6..1.

Xeoloxía e Xeomorfoloxía:

O concello de Vilar de Santos sitúase na parte septemtrional da cunca hidrográfica do río Limia. A
metade sur do concello é chan e a metade norte presenta unha maior variabilidade de formas: o val
do regato Lamelas, e os rebordos montañosos de altitude moderada e pendentes medias e fortes.
A área chan pertence á unidade xeomorfolóxica da depresión da Limia, depresión que define a
comarca por excelencia caracterizada por unha grande horizontalidade situada entre os 610 e os
650 m de altitude e toda ela delimitada por rebordos montañosos de altitude moderada de 700 a
900 m. O ámbito para o que se solicita a declaración de ARI atópase asentada maioritariamente
sobre unha zona de suaves pendentes na zona central do termo municipal, practicamente na
divisoria entre as dúas zonas anteriormente descritas de chaira e rebordo montañoso cunha
altitude de entre 624 e 664 metros sendo máis acusada a pendente na parte norte que é a máis
próxima ao reborde montañoso e máis cha as situadas no centro e no sur.
Polo que se refire á litoloxía da depresión, os materiais son sedimentarios cuaternarios, mentres
que por riba dos 650 metros, nos rebordos, os materiais son graníticos de tipo porfírico e de gran
medio a groso, e materiais metamórficos xistos areosos nunha zona no sector norte do concello,
polo que como se pode apreciar o ámbito do ARI atópase nunha zona de transición non so no que
se refire ao relevo senón tamén ao tipo de solo.

A litoloxía define o grao de permeabilidade do solo que na maior parte do ámbito será alta, o cal
obrigará a ter un especial coidado para evitar a contaminación do solo e das augas.
3.6..2.

Pendentes:

Tal e como se sinalaba no apartado anterior a totalidade do ámbito para o que se solicita a
declaración de ARI está comprendido entre as cotas do terreo 624 e 664 metros, a pendente é
variable presentándose maioritariamente as lenes (entre o 3% e o 10 %) e moderadas (entre o 10
% e o 20 %) con algunha zona concreta con valores algo superiores aos anteditos.
3.6..3.

Hidroloxía:

A zona de estudo non é atravesado nin se atopa nas inmediacións de ningún curso de auga, nin
tan sequera nas proximidades de ningún solo rústico de protección de augas que o PXOM en vigor
sitúa a 25m a ambas marxes dos ríos e regatos do municipio.
3.6..4.

Vexetación:

Dado que o ámbito para o que se solicita a declaración de ARI abrangue un núcleo rural de tipo
tradicional con estructura de casarío pechado denso, rodeado na súa maior parte de terreos que
foron concentrados e adicados á labores agropecuarias durante as últimas décadas, a presenza de
vexetación é baixa, representada dentro do propio núcleo por escaso arborado de pequeno porte
nas parcelas contiguas a algunhas das edificacións ou algunha pequena agrupación de arborado
tradicional (normalmente carballos) nos terreos concentrados circundantes e xa fóra de ámbito.
3.6..5.

Fauna:

Xa que a zona para a que se solicita a declaración de ARI se corresponde cun espazo altamente
intervido e edificado pola man do home, a presenza de fauna non é moi elevada en comparación
con todo o espazo rústico que o rodea, agás quizais na presenza que se poda dar de aves, ou de
especies de animais terrestres de pequeno porte nas zonas de cultivo próximas ás construccións
existentes, e maioritariamente en contacto co solo agrícola e forestal colindante.
Consultora Galega S.L.
Febreiro 2011.

36 de 95

MEMORIA PARA A DECLARACIÓN DA ARI DO NÚCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE SANTOS.

3.6..6.

Soleamento:

A disposición espacial dos terreos sobre os que se asenta a capital municipal de Vilar de Santos é
óptima no que se refire á captación solar, ao localizarse as parcelas sobre unha ladeira de pequena
pendente que descende en sentido norte-sur polo que é doado que as edificacións podan ter cando
menos unha orientación sur nalgunha das súas fachadas, o cal se pon de manifesto na abondosa
presenza de elementos arquitectónicos relacionados co aproveitamento do sol como corredores ,
solainas etc., e de que a incidencia das orientacións norte poda ser algo menor, a consecuencia de
que o propio terreo serve de abrigo aos ventos que podan vir nesa dirección.

3.6..7.

A Paisaxe:

A paisaxe da Comarca da Limia caracterízase pola presenza dunha importante e extensa
depresión a través da cal flúe tanto o río Limia, como a canle de drenaxe da Lagoa de Antela,
rodeada por rebordos montañosos en todo o seu contorno. Tanto estes condicionantes físicos
como a propia labor do home sobre o territorio teñen determinado unha imaxe senlleira que define
a este territorio.
No que se refire máis concretamente ao Concello de Vilar de Santos dende o punto de vista físico,
distínguense dúas unidades morfolóxicas ben diferenciadas: a zona montañosa, ao norte, formada
por elevacións superiores aos 700 metros e a chaira, ao sur. A medida que nos achegamos cara ao
Limia, o terreo faise máis chan, nas terras resultantes da secura da Lagoa de Antela, o cal produce
dúas paisaxes diferentes e á vez complementarias na paisaxe da comarca.
O rebordo montañoso mantén as características naturais con trazos de vexetación arbórea
(carballeiras de pequeno tamaño) e superficies de mato, e vexetación de ribeira no río Lameiras,
mentres que nos espazos agrícolas meridionais faise máis que patente a pegada da intervención
humana ordenando o territorio para a súa explotación.
Así pois as unidades paisaxísticas serían:
A montaña: que presenta unha gran de beleza paisaxística baseada no seu relevo de carácter
montañoso, o que lle confire unha alta cunca visual sobre a metade sur do territorio amplamente
chá, polo que ofrece unhas amplas e panorámicas vistas sobre o espazo agrícola e as veigas do
Limia.
A depresión: nas zonas chans cara ao sur aparecen os espazos agrícolas, as veigas e os ríos.
Esta zona está caracterizada pola pegada da concentración parcelaria; definíndose un territorio
onde salienta a marcada ortogonalidade das pistas e das canles de rego.
O ámbito para o que se solicita a declaración de ARI posúe as características de ambas zonas ao
situarse no punto de contacto entre elas. Así os terreos situados máis ao norte, nas inmediacións
da igrexa parroquial, configúranse, debido á súa maior altitude, nun extraordinario miradoiro dende
o que divisar boa parte da comarca, mentres que a zona sur xa participa máis da imaxe dos terreos
concentrados que chegan ata as inmediacións das edificacións do núcleo.

INCIDENCIA DA LABOR REHABILITADORA SOBRE O TERITORIO:

Neste apartado tratarase de xeito breve de avaliar os parámetros ambientais sobre os que pode
chegar a incidir a declaración do ARI do Núcleo Histórico de Vilar de Santos e as eventuais
actuacións que a raíz da mesma se leven a cabo no ámbito en cuestión. Existen dous niveis de
actuación que poden ter un grao diferente de incidencia dependendo do parámetro concreto que se
analice, un deles é a intervención sobre a edificación (principalmente de tipo privado) e a realizada
sobre o espazo público (basicamente pública).
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3.6..1.

Interaccións entre os parámetros ambientais e as labores a desenvolver:

As interacións que se poden dar ente os principais parámetros ambientais e as actividades a
desenvolver como consecuencia da declaración do ARI do Núcleo Histórico de Vilar de Santos que
se solicita poderán ser entre outras as seguintes:
•

Solos: a priori non parece que poda haber risco de contaminación dos solos xa que as
edificacións por definición van a ser rehabilitadas co cal non se producirá o depósito de
materiais perigosos ou contaminantes, e por outra parte dentro de todo o ámbito existe
rede de saneamento que remata nunha EDAR situada ao sur da capital municipal e que
está a piques de ser ampliada por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, o cal evita
que o tratamento de efluentes se faga mediante fosas individuais. No que respecta as
actuacións sobre o espazo público, tampouco é previsible que supoñan ningún tipo de risco
para o subsolo, en todo caso tenderán a mellorar a recollida de augas pluviais e a recarga
hídrica do mesmo.

•

Augas: Non é previsible alteración da hidroloxía superficial de forma significativa xa que as
actuacións sobre a edificación non comportarán escavacións e as que se realicen sobre
espazos públicos irán enfocadas á mellora ou substitución dos pavimentos existentes. No
caso das gabias precisas para o aloxamento de instalacións que se pretendan reforzar ou
implantar serán de pouca importancia xa que a zona conta a día de hoxe con tódolos
servizos urbanísticos básicos precisos (auga, saneamento, luz, alumeado, teléfono).

•

Vexetación: a declaración de ARI supón a posibilidade de rehabilitación das vivendas
dentro do ámbito que se define para elo así como a execución de actuacións para a posta
en valor e recuperación do espazo público existente polo tanto a incidencia negativa sobre
a vexetación que puidera haber é escasa ou nula.

•

Fauna: ao igual que acontecía co apartado anterior a incidencia negativa sobre a fauna
que podería supor a declaración de ARI é inapreciable por tratarse dunha zona urbana
consolidada practicamente na súa totalidade por edificación e que polo tanto non é
atractiva para residir nin percorrer para as especies animais presentes no concello.

•

Paisaxe: a declaración dun ARI supón un impulso económico para a recuperación
ordenada dun espazo que xa conta cuns certos valores que se entende que deben ser
preservados. Dende ese punto de vista, nunca debería supón un risco xa que o proceso de
control se leva a cabo de xeito individualizado sobre cada unha das actuacións mediante a
presenza dun equipo técnico multicisciplinar sobre o terreo adicado en exclusiva a estas
labores.

•

Socioeconómica: a declaración de ARI persegue como un dos seus principios básicos a
recuperación de zonas degradadas de núcleos, vilas, etc. de xeito que volten a ser
atractivas para a chegada de novas actividades económicas (de tipo comercial, servizos,
etc) o mantemento e incremento da poboación dentro dos devanditos ámbitos así como
melloras substanciais no nivel de servizos e dotacións para o conxunto dos habitantes.

3.6..2.

Avaliación dos impactos:

Impacto sobre a xeoloxía e a xeomorfoloxía: estímase que será inapreciable ou nula debido á
propia orientación que teñen as actividades a desenvolver logo da declaración dun ARI, moi
coutadas no que se refire aos traballos constructivos posibles ou labor de urbanización.
Impacto sobre a auga: ao non estar atravesado o ámbito por ningún río ou regato, nin ser as
actuacións propostas xeradoras de residuos perigosos enténdese que o impacto será inapreciable,
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agás na mellora de recollida de augas pluviais e súa infiltración no terreo, en cuxo caso o impacto
sería favorable ao favorecerse a recarga hídrica do subsolo.
Impacto sobre a vexetación: dado que se vai a levar a cabo o acondicionamento de espazos
públicos coa eventual plantación de novas arbores dentro deles suponse que o impacto será
moderadamente positivo.
Impacto sobre a fauna: estímase que a declaración de ARI non terá impacto nin positivo nin
negativo sobre a fauna dado que o ámbito se atopa nunha zona moi consolidada pola edificación.
Impacto sobre a paisaxe: a mellora, grazas á eventual declaración de ARI e das axudas que tal
feito comporta, das condicións das vivendas e do espazo público no que se insiren, supón un
importante impacto positivo sobre a paisaxe xa sexa considerada a nivel dos distintos espazos e
rueiros como da imaxe de conxunto que se poda percibir do ámbito.
Impacto sobre os aspectos socioeconómicos: a declaración de ARI tamén supón un importante
impulso á estabilización e recuperación poboacional e a posibilidade de implantación ou
recuperación de actividades económicas básicas como o comercio ou os servizos. Preténdense
crear as condicións acaídas para que sexa atractiva a chegada de persoas interesadas en residir
ou encetar iniciativas empresariais vencelladas ao desenvolvemento do propio ámbito, polo que se
supón que o impacto será altamente positivo se a resposta cidadá é tamén cuantitativamente
importante.
3.6..3.

Medidas ambientais correctoras e de protección:

Como se acaba de ver o impacto que supón a declaración de ARI e das actividades a desenvolver
con posterioridade a tal feito serán basicamente positivos, con todo sinálanse de seguido algunhas
medidas correctoras e de protección co fin de minimizar os riscos para o medio ambiente:
•
•
•

Sobre o solo: Tratarase de evitar o depósito de escombros e residuos na área.
Sobre a vexetación: conservar e adecuar as eventuais zonas de arborado como zonas de
espazos libres. De ser precisa a plantación de novas árbores, que sexan compatibles coa
vexetación autóctona das zona.
Sobre a paisaxe: Emprego de materiais de construcción e cores que harmonicen coas
actuais tradicionais.
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4. PROPOSTAS E PRIORIDADES NAS ACTUACIÓNS INTEGRAIS PREVISTAS.
4.1.

PROPOSTAS XENÉRICAS.

De xeito xenérico, as propostas establécense en varios ámbitos de actuación:
Propostas na área de clasificación do solo:
•

Reconsideración da totalidade do ámbito para o que se solicita a declaración de ARI para
que se inclúa dentro dunha mesma ordenanza de casco histórico orixinario, ampliando polo
tanto a delimitación do PXOM en vigor, de cara á súa futura incorporación como un ámbito
de Plan Especial de Protección e Reforma Interior.

•

Valoración e recuperación do parque edificado existente,

•

Resolución dos problemas detectados.

•

Levar a cabo actuacións dinamizadoras e rexeneradoras para a recuperación e promoción
do ámbito.

•

Elaboración dunha estratexia acaída que fixe uns obxectivos nidios a acadar, así como as
ferramentas, as prioridades, os prazos e a ordenación precisa que o fagan posible.

Propostas na área de dotacións:
•

Acondicionamento (viario e espazo público).

•

Caracterización (viario e espazo público).

•

Mellora das condicións de accesibilidade, salubridade etc. (viario e espazo público).

•

Reurbanización (viario e espazo público).

•

Recuperación de equipamentos tradicionais e ampliación doutros existentes.

•

Posta en valor de elementos de gran significación etnográfica e cultural, así como dos seus
contornos.

Propostas na área de infraestruturas:
•

Revitalización e acondicionamento do viario interior, así como mellora das condicións
hixiénico sanitarias e/ou de accesibilidade.

•

Obtención de cesións e reurbanización nos espazos libres propostos.

•

Fomentar a progresiva peonalización dos tráficos interiores.

•

Acondicionamento e caracterización do viario. Reurbanización e renovación de servizos.

4.2.

PROPOSTAS PORMENORIZADAS.

As anteditas propostas xenéricas descríbense de xeito máis pormenorizado nos seguintes
apartados:
Actuacións en espazos libres:
•

Formalización e reurbanización dun tramo da rúa da Saínza e diversas parcelas contiguas
para convertelo en praza onde desenvolver a feira ao aire libre.

•

Formalización e reurbanización dun segundo tramo da rúa da Saínza na súa confluencia
coa rúa da Pereira para convertela en praza.

•

Acondicionamento e caracterización do contorno da fonte tradicional do Carril, situada no
extremo oeste do ámbito.
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•

Acondicionamento e caracterización do contorno da fonte tradicional da Fontevella, situada
ao sur do ámbito.

Actuacións no viario e espazo público existente:
O obxectivo é a adecuación e caracterización do viario interior, intentando acadar uns
acabados acaídos e ordenados que rematen coa heteroxeneidade e desorde actuais, así como
a mellora dos servizos urbanísticos existentes e a normalización dos elementos.
Así pois, as propostas neste eido seguen as seguintes premisas:
•

Caracterización e reurbanización de todo o viario interior central do ámbito, coa mellora de
pavimentos, servizos urbanísticos e mobiliario. Incidirase especialmente en que os novos
pavimentos e redes de servizos permitan mellorar a infiltración das augas atmosféricas no
terreo e contribúan, máis particularmente no caso dos firmes do viario, a harmonizar a
temperatura do espazo edificado e do seu contorno modificando na medida do posible as
características de absorción das devanditas superficies. As intervencións no subsolo
procurarán ter en conta as necesidades a medio e longo prazo prevendo o suficiente
número de conducións para a conexión dos diferentes servizos (ou operadoras se fose o
caso) sen que sexa necesaria unha posterior intervención. Do mesmo xeito procederase á
substitución daquelas conducións xa en funcionamento que polo seu estado de
conservación puideran ocasionar perdas ou contaminación no terreo. No que se refire á
implantación do mobiliario, estudiarase en función das características do núcleo un
catálogo de elementos acaído que axude a ofrecer unha imaxe de conxunto ordenada e
agradable. No caso concreto das luminarias, terase especial coidado na súa elección,
valorando conxuntamente os factores técnicos e estéticos. Nas actuacións propostas nos
espazos libres cabe diferenciar tres graos de intervención: por unha parte a formalización
do espazo, cando o que se pretende é configurar un novo ámbito, do que se pretende que
poida ofrecer unha imaxe unitaria de conxunto, esto ocorre no caso da Praza da Feira e a
Praza da Pereira, ambas na Rúa da Saínza, por outra parte estaría o acondicionamento
dos contornos de elementos tradicionais, onde o importante é pór de relevo unha
construción con alto valor etnográfico como é o caso das fontes do Carril, da Fontevella, ou
da Cachalgura, así como o contorno da igrexa parroquial, e por último estaría a mellora da
pavimentación de certos espazos como a praza situada ao pé da Casa do Concello que
forma parte do parque da Cachalgura, onde primaría máis o seu valor representativo ou de
uso e a intervención sería dunha importancia menor.

•

Melloras das condicións hixiénico-sanitarias e/ou accesibilidade no viario periférico e de
menor importancia. Nestes casos as intervencións serían de menor entidade e consistirían
basicamente nunha mellora dos firmes existentes e a dotación de certos servizos
complementarios como a recollida de augas atmosféricas etc.

•

Normalización de elementos; principalmente na rúa de Celanova, que en realidade é unha
estrada de titularidade autonómica, e que na actualidade se atopa nun bo estado de
conservación, así como noutras zonas onde se precisase. Realizaríase unha paulatina
incorporación dos elementos de mobiliario establecidos no catálogo do ámbito,
axustándoos ás particularidades e requirimentos que poida presentar cada espazo no que
se intervén.

Resumo de actuacións no viario e en espazos libres:
No seguinte cadro recóllense as intervencións tipo que se propoñen para os espazos libres e o
viario, cunha prioridade temporal representada polo nivel de gris (máis prioritarias as
actuacións marcadas por unha cor máis escura):
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Acción
integrada.(1+2+3)

1.Subsolo

Elementos urbanos
normalizados.

Renovación de
pavimentos.

Viario
Camiño da Cachalgura
Camiño das Sarrucheiras
Camiño do Monte
Camiño sen nome 1
Camiño sen nome 2
Rúa da Balexa
Rúa da Barreira
Rúa da Cabadiña
Rúa da Fontevella
Rúa da Igrexa
Rúa da Lagariza
Rúa da Pereira
Rúa da Regueira
Rúa da Saínza
Rúa da Serna
Rúa das Viudas
Rúa de Celanova
Rúa do Canellón
Rúa do Cárcere
Rúa do Carril
Rúa do Forno
Rúa do Ougeiro
Rúa do Pasadizo
Rúa do Pociño
Rúa do Seixo
Camiño sen nome 3
Travesía da Igrexa
Travesía da Serna
Viario do Parque da Cachalgura
Espazos libres.
Praza da Feira (Rúa da Saínza).
Praza da Pereira.
Entorno fonte do Carril
Entorno da Fontevella.

Redes de servizos.
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3.Elementos
urbanos

1+2+3

As intervencións de espazos libres e nas rúas existentes organízanse en función do
elemento a intervir, establecéndose tres niveis de intervención, que se entenderán cos
graos de prioridade correspondente:
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1. Subsolo: renovación e dotación de servizos urbanísticos.
2. Superficie: renovación de pavimentos.
3. Renovación ou dotación de elementos de urbanización.
No cadro anterior establécense niveis de prioridade das intervencións, segundo os criterios que se
establecen nos apartados seguintes.
4.3.

PRIORIDADE NAS INTERVENCIÓNS.

En primeiro lugar divídese o ámbito en tres zonas, en función da prioridade das actuacións a levar
a cabo no mesmo, que teñen a súa orixe en diversos parámetros estudados como son o estado de
conservación das edificacións, número de construcións de interese alto ou medio presentes,
número de residentes habituais e vivendas permanentemente ocupadas ao longo do ano, estado
do viario, servizos urbanísticos e mobiliario, etc., dando como resultado unha zona de prioridade de
intervención alta arredor da rúa da Saínza, cun límite polo norte das rúas da Lagariza e o Cárcere e
polo sur polas do Carril, a Pereira e a Serna, unha segunda zona de prioridade media que
abranguería o espazo situado ao sur do ámbito e, unha terceira de prioridade baixa que se
localizaría ao norte do ámbito do ARI, nas marxes da rúa de Celanova e outras próximas como a
da Balexa, a da Cabadiña, a da Regueira, a da Igrexa e o camiño das Sarrucheiras entre outros.
ACTUACIÓNS NOS ESPAZOS LIBRES DE NOVA CREACIÓN.

4.4.

O obxectivo é dotar ao Núcleo Histórico de Vilar de Santos dun maior número de espazos libres
que permitan esponxar o tecido existente e que se convertan en elementos articuladores e
dinamizadores do núcleo, para iso propóñense distintas opcións en función das potencialidades
detectadas:
•

Formalización de praza para ser empregada como lugar de feira ao aire libre, na zona leste
da Rúa da Saínza. Ao propio viario engadiríanselle varias parcelas situadas ao norte, o que
permitiría a comunicación e continuidade espacial coa rúa do Cárcere e coa rúa de
Celanova.

•

Formalización de praza no contorno da confluencia das rúas da Pereira e da Saínza. Esta
proposta permitiría crear un interesante espazo libre, aproveitando parte do viario existente
ao que se lle poderían engadir diversas parcelas contiguas obtidas por cesión, para desa
forma incrementar e dar continuidade as zonas verdes xa existentes que consisten nun
pequeno espazo situado no extremo da rúa da Balexa na unión coa da Saínza.

•

Acondicionamento do contorno da fonte do Carril: con esta proposta búscase pór en valor
un significativo elemento etnográfico de xeito que volva a ser lugar de referencia e reunión
da poboación.

•

Acondicionamento do contorno Fontevella; igual que acontecía no caso anterior, búscase
recuperar o valor de referente de este importante elemento etnográfico do núcleo, que
ademais conta cunha privilexiada situación estratéxica no sur do mesmo.

4.5.

ACTUACIÓNS NAS DOTACIÓNS.

Búscase o incremento de elementos con usos equipamentais, para desa forma mellorar a oferta
dos servizos existentes aos cidadáns e para tal fin proponse:
•

A rehabilitación do forno comunal situado entre as rúas do Forno e a do Pasadizo.

•

A ampliación da superficie do Museo da Limia, mediante a adquisición de unha ou varias
construcións próximas, isto permitiría incrementar a zona de exposición do mesmo, así
como as actividades que dende o devandito centro é posible realizar.

•

Localización da oficina de rehabilitación dentro da primeira zona sobre a que se pretenden
desenvolver as actuacións, é dicir no contorno da rúa da Saínza, primando o uso como
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sede dunha edificación rehabilitada polo propio programa do ARI para que, ademais de
punto de información sirva ela mesma como modelo.
4.6.

ACTUACIÓNS NO PARQUE EDIFICATORIO.

Defínense principalmente tres tipos de actuacións:

4.7.

•

Mellora e rehabilitación integral das construcións tradicionais que se atopan en estado malo
ou ruína.

•

Mellora de edificios que se atopan nun estado regular de conservación ou que polos seus
acabados e engadidos contribúen a ofrecer unha imaxe negativa do conxunto do Núcleo
Histórico.

•

Proposta de ampliación dos edificios catalogados no documento do PXOM.
XUSTIFICACIÓN DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ.

Con motivo de xustificar a participación cidadá, tanto nos importantes proxectos de ordenación do
territorio e protección do patrimonio levados a cabo ata o momento a nivel municipal, como de xeito
particular na aposta pola mellora do Núcleo Histórico de Vilar de Santos en tempos recentes, como
paso previo á solicitude de declaración de ARI, recóllese o seguinte documento redactado polo
Ilmo. Alcalde do Concello de Vilar de Santos D. Xoán Xosé Jardón Pedras.

MEMORIA XUSTIFICATIVA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Desde o Concello de Vilar de Santos temos optado dunha maneira clara polo aproveitamento e
posta en valor dos nosos recursos e das capacidades locais para dotarnos de infraestruturas,
servizos e equipamentos públicos de calidade, e apostar pola nosa cultura coa recuperación e
valorización do noso patrimonio, e sobre todo pola dinamización social con programas e
actividades abertos á participación veciñal e á integración das mulleres na vida social e económica
do concello.
Vilar de Santos xa é un referente na busca de novas alternativas que incentiven e faciliten todo tipo
de actividades no medio rural, compaxinando a tradición, coa modernización, a diversificación e a
innovación.
Xa temos sinalado que o Concello de Vilar de Santos foi pioneiro na comarca da Limia na
ordenación do seu territorio, cunhas primeiras normas subsidiarias de planeamento (NSP)
aprobadas no ano 1994 que posibilitaron a redacción do Plan Parcial de Usos Industriais Terciarios
en 1998 que permitiu encetar a oferta de solo industrial e sobre todo a redacción do Plan Xeral de
Ordenación Municipal, aprobado definitivamente o 17/12/2001 e do que xurdiron dous Plans de
Sectorización, o PS nº1 aprobado definitivamente en data 31/12/2003 e o PS nº2 aprobado
definitivamente en data 15/09/2008 que ampliaron notablemente o solo dedicado a actividades
comerciais e industriais no polígono de Santa Marta e tamén permitiu elaborar un Plan Especial de
Recuperación Etnográfica da Aldea de Saa, aprobado definitivamente o 5/10/2006, que está
permitindo a recuperación e posta en valor deste núcleo. Actualmente o PXOM está en proceso de
revisión para a súa actualización e adaptación ao marco lexislativo vixente.
Este proceso de Ordenación foi básico e permitiunos poñer en marcha o noso modelo de Concello,
un modelo de desenvolvemento propio no que os veciños e veciñas son a parte fundamental do
engrenaxe.
Somos conscientes de que é un proceso inacabado e a longo prazo, ambicioso pero tamén
irreversible. O eixo e a estratexia fundamental ten sido a información pública e a participación
veciñal que ten posibilitado que nestes anos nos que se levou a cabo este proceso de planificación
e xestión, o contraste das ideas e da participación entre a veciñanza, os políticos e os técnicos foi e
segue a ser fundamental e o seu reflexo son o traballo feito e os proxectos de futuro. Cremos que é
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un dos feitos máis importantes e transcendentes emprendidos polo Concello de Vilar de Santos,
froito de moito esforzo e traballo, de información e debate, de planificación, de moita ilusión pero
sobre todo é a culminación dun proxecto colectivo para poñer en marcha iniciativas ao servizo da
xente cunha gran influencia na mellora das oportunidades e da calidade de vida dentro do propio
termo municipal a unha escala acaída á realidade e ás necesidades existentes.
Conseguiuse a implicación veciñal, un cambio, unha nova cultura que está permitindo ver o
obxectivo do Concello de promover proxectos de recuperación e rehabilitación do
patrimonio construído como unha oportunidade real e capaz de crear un sentido colectivo
de proxectos compartidos, para articular e definir respostas ás cuestións plantexadas.
Pensamos que os veciños e veciñas de Vilar de Santos fixeron seu o lugar no que viven e
queren ser protagonistas da toma de conciencia da necesidade de preservar tanto o
patrimonio construído herdado como un medio natural rico e variado, revitalizando os
asentamentos e evitar o despoboamento e colaborar co Concello na busca de alternativas.
As ferramentas de participación teñen sido diversas con información pública impresa: bandos,
notas, avisos, cartas, boletíns municipais, pero tamén con charlas e conferencias, reunións,...
Neste tempo se fomentou o uso e interese público aberto á participación de todos os veciños e
veciñas en todas as actuacións, actividades e proxectos postos en marcha desde o Concello.
Baixo estas directrices, o Concello puxo en marcha un Plan sistemático de rehabilitación, que cobra
novo impulso a partir do 2005 coa recuperación das “airas” tradicionais, de pequenos espazos
libres, de fontes e lavadoiros como novos espazos públicos dotacionais con novos usos e
funcionalidades que impediran a súa desaparición.
Paralelamente iniciamos proxectos de formación ,como o Obradoiro de Emprego “Aldea de Saa”,
ou o “I Congreso - Seminario de Aldeas Turísticas na Europa de hoxe”.
O seguinte paso a dar foi a presentación do Proxecto de Recuperación e Rehabilitación do
núcleo histórico de Vilar de Santos no ano 2007 á Consellería de Vivenda e Solo, que define o
noso obxectivo de contribuír á conservación e posta en valor do patrimonio arquitectónico
construído, a habitabilidade e a calidade das vivendas, redefinindo os espazos públicos e
reurbanizando os entornos e as zonas deterioradas con novas funcionalidades.
Posteriormente durante o ano 2008 fóronse mantendo todo tipo de reunións previas e individuais
cos propietarios e outros veciños ao tempo que se programaron desde o Concello varias
conferencias sobre a rehabilitación.
A importancia do Proxecto manifestouse no interese da Aula de Renovación Urbana e
Rehabilitación da Universidade de Santiago e o seu Máster en Renovación Urbana e Rehabilitación
que leva a cabo dous proxectos de rehabilitación sobre este espazo e no que participaron moitos
veciños, facilitando os traballos. (axuntamos Anexo documental a esta Memoria)
No ano 2009 despois de sucesivos contactos coa Consellería de Vivenda asinase un Protocolo de
actuacións: “Protocolo de intencións subscrito entre a Consellería de Vivenda e Solo e o
Concello de Vilar de Santos para a recuperación do Núcleo Histórico de Vilar de Santos e a
mellora do seu contorno”. Documento que recolle o marco xeral de colaboración e as actuación
previstas. A súa presentación pública ten lugar o día 10 de febreiro de 2009, en Vilar de Santos coa
asistencia de numerosos veciños e veciñas e a presenza de Encarna Otero, Directora Xeral de
Fomento e Calidade da Vivenda da Consellería de Vivenda e Solo, Daniel Pino, Director Xeral do
Instituto Galego da Vivenda e Solo e Antonio Espinosa, Delegado Provincial da Consellería en
Ourense. (axuntamos Anexo documental a esta Memoria)
Posteriormente o 6 de abril de 2009 tivo lugar unha reunión en Vilar de Santos, por parte do alcalde
e do Delegado Provincial da Consellería de Vivenda e Solo cos propietarios das vivendas co fin de
pechar acordos para a compra dos inmobles, acadando un acordo, salvo pequenos flocos que se
foron pechando definitivamente no mes seguinte. Quedando fixadas todas as cuestións referidas
para a posterior sinatura e convenios coa Consellería para a execución das diversas fases do
Proxecto.
A última fase deste Proxecto e cunha perspectiva máis ampla é a solicitude de ARI, agora en
marcha ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para acadar a declaración do Núcleo
Histórico de Vilar de Santos como Área de Rehabilitación Integral, declaración que permitiría o
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acceso ás diversas liñas de axuda existentes para a rehabilitación de inmobles dentro deste
ámbito.

ANEXO MEMORIA XUSTIFICATIVA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Xornais

Diario La Región: 11/2/2009.
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Diario La Voz de Galicia: 11/2/2009.

Diario Faro de Vigo: 11/2/2009.
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Aparte das publicacións que se acaban de sinalar producíronse numerosas referencias ao tema
sinalado tanto en radio como en televisión.

Traballos da Aula de Rehabilitación

Consultora Galega S.L.
Febreiro 2011.

48 de 95

MEMORIA PARA A DECLARACIÓN DA ARI DO NÚCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE SANTOS.

Consultora Galega S.L.
Febreiro 2011.

49 de 95

MEMORIA PARA A DECLARACIÓN DA ARI DO NÚCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE SANTOS.

Bandos e Avisos
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5.

NÚMERO TOTAL DE VIVENDAS E CONSTRUCIÓNS NA ZONA.

O número de vivendas existentes no núcleo de Vilar de Santos, segundo o reconto de vivendas
levado a cabo polo equipo redactor que está a revisar o PXOM, é de 323, correspondéndose 200 a
unha tipoloxía tradicional e 123 a outras máis recentes. Estes valores superan aos recollidos nos
censos oficiais do INE, debido a que na estatística oficial parecen non computarse edificacións en
mal estado ou en ruínas, ou que aínda que no seu momento si foron habitadas como vivendas, na
actualidade atópanse abandonadas ou dedicadas a outros usos complementarios, o que fai que os
valores residenciais se reduzan de xeito importante. 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
mostrou que dentro do ámbito delimitado do Núcleo Histórico de Vilar de Santos quedan recollidas
411 construcións, delas 216 son vivendas (182 de tipoloxía tradicional e 34 recente), 189
construcións auxiliares (118 de tipoloxía tradicional e 71 recente) e 6 equipamentos (3 deles de
tipoloxía tradicional: a igrexa parroquial, o Museo da Limia e un forno comunal e 3 recentes: a Casa
do Concello, o Local Social, e un edificio de servizos da piscina municipal). O modelo de vivenda
existente no termo municipal, segundo se desprende dos datos do INE, é exclusivamente o
unifamiliar, cunha superficie media de entre 76 e 105 m² distribuídos en 4 estancias e un ou dous
andares. Respecto a estes valores medios, recollidos polo INE, é preciso sinalar que moitas das
edificacións máis antigas e de base tradicional atópanse por baixo destas medias. Nalgúns casos,
as dimensións chegan a ser críticas, o que conduciu, co paso do tempo, ao seu abandono. No que
respecta ás construcións máis recentes, a tendencia é a superar estes valores medios.
A estructura presente no Núcleo Histórico de Vilar de Santos é a dun asentamento de tipo
tradicional formada na súa maioría por un tecido de casarío pechado denso. Dado que este tipo de
poboacións xorden intimamente ligadas aos procesos de producción agropecuaria, que se
caracterizan polo emprego de importante volume de man de obra pero sobre todo pola necesidade
de contar cunha gran variedade de edificacións complementarias da residencial destinada á garda
de apeiros, estabulación do gando, etc. parece lóxico supoñer que haberá unha presenza moi
notable deste tipo de edificacións dentro do ámbito para o que se solicita a declaración de ARI. Así
pois tal e como se sinalou con anterioridade dentro do ámbito existen 411 construccións das cales
216 serían vivendas, por elo as restantes 195 corresponderíanse con construccións auxiliares e
complementarias de todo tipo: garaxes, palleiras, galpóns, etc. localizadas dentro das parcelas ben
de forma illada ben formando pequenas agrupacións principalmente en torno a vivendas, así como
un pequeno número de equipamentos.
Na presente memoria aínda que se procederá a describir o estado xeral das construccións
existentes, co fin de evitar confusións a partires deste momento nos referiremos
exclusivamente ao custo de rehabilitación das construccións que acubillan exclusivamente
uso residencial, e dicir as 216 vivendas anteriormente nomeadas co gallo de determinar
sobre elas o orzamento tanto total como o protexible.
No que respecta ás vivendas baleiras, segundo os datos do INE estas acadan no conxunto
municipal un 25 % do total, fronte á media autonómica e provincial que está arredor dun 17%. En
canto ao ámbito para o que se solicita a declaración de ARI, e segundo datos facilitados polo
concello, o total de vivendas ocupadas de xeito continuado todo o ano é de 55, o que supón tan só
un 25,46 % do total existente, o cal leva aparellado unha importante problemática de degradación
do espazo e dos usos, falta de valoración por parte dos cidadáns etc., problemática que é preciso
reconducir.

6. AVALIACIÓN DOS NIVEIS DE DETERIORO DAS CONSTRUCIÓNS E VIVENDAS DA
ZONA.
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 no ámbito, determinándose mediante a análise dunha serie de parámetros
comúns a todos eles a clasificación do estado actual nos seguintes cinco grupos:
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•

Ruína: correspóndese con aquelas construcións que polos danos que presentan nos seus
elementos construtivos (cubertas, fachadas, etc.) son manifestamente inhabitables.

•

Malo: son aquelas que precisan reparacións de relativa importancia pondo en risco as
condicións de habitabilidade e/ou de estabilidade.

•

Regular: neste caso entendeuse a aquelas edificacións que presentan pequenos defectos
permanentes que non comprometen a estabilidade do inmoble, así como aquelas novas
construcións, ou partes reparadas doutras máis antigas, que empregan materiais non
acaídos para seren vistos como o bloque de formigón para revestir, ou elementos de
cubrición metálicos ou de fibrocemento, os cales xeran un gran impacto na imaxe de
conxunto do ámbito do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, e que poden ser
acondicionados mediante intervencións de pequena entidade,sen afectar aos elementos
estruturais.

•

Bo: avaliáronse, deste xeito, aquelas construcións que independentemente da súa idade
non precisan de reparacións importantes.

•

En construción: son aquelas que no momento do estudo se atopan nalgunha das fases
do normal proceso construtivo, non presentando deterioro nos materiais que indique que tal
proceso leva certo tempo interrompido.

En función dos datos obtidos que se reflicten no plano de estado de conservación, pódese observar
que dentro do Núcleo Histórico de Vilar de Santos existen tres zonas claramente diferenciadas:
•

Unha primeira zona central arredor da rúa da Saínza, delimitada polo norte polas rúas da
Lagariza e do Cárcere e polo sur polas rúas do Carril, a Pereira e a Serna, na que o estado
global das edificacións é en xeral deficiente, existindo un bo número de construcións en
estado malo ou de ruína. Esta zona é, segundo datos do concello, a que conta con menor
número de vivendas habitadas todo o ano (13) e de habitantes permanentes (23).

•

Unha segunda zona meridional que abranguería todo o sur do Núcleo Histórico de Vilar
de Santos onde, aínda que se localizan nela un certo número de edificacións en mal
estado, existe un maior equilibrio coas que non precisan arranxos. Nesta parte do ámbito
permanecen habitadas todo o ano 14 vivendas e residen 29 habitantes de xeito cotiá.

•

Por último, unha terceira zona setentrional que abranguería as parcelas situadas a carón
da rúa de Celanova e doutras que parten dela como é o caso das da Cabadiña a Regueira
ou a da Igrexa, sendo neste caso maior a presenza de construcións en bo estado, fronte ás
que presentan deficiencias leves ou graves. Dada a maior accesibilidade que lle confire a
situación sobre o principal eixe de comunicación do concello co exterior, a OU-531, que ao
seu paso pola capital se denomina rúa de Celanova, a proximidade aos servizos
administrativos, deportivos e culturais (localizados tamén no seu contorno) así como un alto
grao de urbanización do viario (cando menos o principal), resulta que esta parte do ámbito
delimitado para a solicitude do ARI é a que presenta un maior número de vivendas
ocupadas de forma permanente (28) e un número máis elevado de poboadores de xeito
continuado (64), segundo os datos facilitados polo Concello.

Así pois, podemos concluír que o nivel de deterioro das edificacións no ámbito para o que se
solicita a declaración de ARI, é alto no centro e sur do mesmo, mentres que na zona norte é menor.
As conclusións da análise do estado de conservación, unido a outros complementarios como o
estado de servizos urbanísticos ou a presenza de edificacións de interese, deveñen no
establecemento dunha prioridade zonal nas intervencións que se propoñen na presente memoria e
que toma como referencia as tres zonas anteriormente sinaladas, de cara ao establecemento das
actuacións a levar a cabo e a orde temporal na que se deberían acometer.
En canto á catalogación, tamén se sinalan en función do recoñecemento levado a cabo, o grao de
interese de cada construción, de cara a que sirva tanto para a revisión do catálogo do PXOM como
para a proposta dun eventual Plan Especial no contorno para o que solicita a declaración de ARI.
Este grao de interese corresponderíase cunha protección Integral, Estrutural ou Tipolóxica para as
edificacións de interese alto (edificacións illadas como a igrexa o forno comunal, o Museo da Limia
e outras edificacións relevantes) e de Ambiental para as de interese medio (rueiros, cuarteiróns ou
conxuntos de edificacións principalmente) segundo se recolle no anexo de planos.
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7. NÚMERO TOTAL DE VIVENDAS E CONSTRUCIÓNS NOS QUE É NECESARIA A
INTERVENCIÓN REHABILITADORA.
Dende unha óptica global, o Núcleo Histórico de Vilar de Santos atópase nun estado de
conservación regular, xa que, se ben é certo que existe un bo número de vivendas e construcións
nun aceptable estado de conservación (principalmente na zona norte ao carón da rúa de Celanova
que é a principal arteria de comunicación do concello co exterior), tanto na zona sur como centro do
ámbito delimitado, atopámonos cun parque edificatorio en peores condicións, e cun importante
número de construcións, tanto en mal estado como en ruína. Destaca o mal estado de moitas
construcións tradicionais, tanto vivendas como elementos adxectivos (palleiras, alpendres, etc),
víctimas dun imparable proceso destrutor que comeza co afundimento total ou parcial da cuberta
para proseguir polo progresivo derrubamento das fachadas e perda de elementos como as
carpinterías etc. O número de edificacións en estado de ruína acada o 14,60 % do total dos
edificios do ámbito, mentres que as que se atopan en mal estado suman un 5,11% máis. Nun
terceiro estadio, numericamente moi importante, pois chega o 30,66 %, incluíronse aquelas
propiedades que presentan un estado de conservación regular, ben por observarse nelas pequenos
danos que de momento non porían en risco a seguridade estrutural, ben por tratarse de
construcións completas, engadidos ou reparacións doutras, xa existentes, que presentan uns
acabados exteriores non acaídos para ser vistos, como acontece coas fábricas de bloque sen
revestir ou cubertas de materiais como o fibrocemento, que desvirtúan notablemente a imaxe de
conxunto do ámbito do ARI, e sobre os que é preciso levar a cabo unha serie de actuacións para
diminuír o devandito impacto.
4
O resumo do número de edificacións por estado é o seguinte:

Estado
Ruína
Malo
Regular
Bo
En construción.

Nº de Edificacións

% sobre o total
60
21
126
202
2

14,60
5,11
30,66
49,15
0,49

Polo tanto a porcentaxe de edificacións que precisan do labor rehabilitador acada unha porcentaxe
do 50,37 %, o que supón un total de 207 sobre 411 existentes dentro do ámbito.
No que se refire exclusivamente ao número de vivendas os datos son os seguintes:
Estado
Ruína
Malo
Regular
Bo
En construción.

Nº de Vivendas

% sobre o total
31
14
55
115
1

14,35
6,48
25,46
53,24
0,46

No caso das vivendas a porcentaxe de edificacións que precisan do labor rehabilitador acada unha
porcentaxe do 46,29 %, o que supón un total de 100 sobre 216 existentes dentro do ámbito.

4

Dentro das edificacións inclúense tanto as vivendas existentes (216) como outra serie de construccións
complementarias de todo tipo (palleiras, alpendres, galpóns etc) así como diversos equipamentos.
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8. AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS E DOS
SEUS CUSTOS ESTIMADOS.
Rehabilitación das vivendas:
A valoración dos custos de rehabilitación baséase nunha pormenorizada toma de información,
parcela a parcela, do estado da edificación, nun recoñecemento levado a cabo por arquitectos en
visitas detalladas.
Valorouse o estado dos elementos fundamentais da edificación: estrutura, cuberta, fachada, etc.,
obténdose un valor medio de estado que se aplicou a cada unhas das edificacións do Núcleo
Histórico segundo o seguinte cadro de estados:
1. Ruinoso.
2. Malo.
3. Regular.
4. Bo.
O sistema de valoración baséase nun módulo de custo medio por m² de construción; para esta
cuantificación estimouse que este módulo podería acadar, no concello de Vilar de Santos, un valor
de execución material duns 800 euros/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:
1.- Ruinoso.......................... 100 %
2.- Malo................................. 66 %
3.- Regular............................ 33 %
4.- Bo...................................... 0 %
Deste xeito, chégase á valoración de rehabilitación da edificación, multiplicando as porcentaxes e
ponderacións anteriores do módulo pola superficie construída total da edificación existente na
actualidade.
Pódese resumir todo o sistema de valoración anteriormente descrito na seguinte fórmula:
C=FxMxS
Onde:
C = Custo total da rehabilitación.
F = Factor de ponderación do estado medio.
M = Módulo de custo medio.
S = Superficie construída rehabilitable.

Custos de rehabilitación das vivendas (execución material):
Agrúpanse as actuacións, pero de entre os posibles tipos de agrupación parece máis lóxico facelo
polo estado actual das vivendas que temos definido, que engade xa un factor de prioridade:
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ESTADO

SUPERFICIE CONSTRUÍDA
(m²)

Nº VIVENDAS

CUSTO REHABILITACIÓN

RUÍNA

31

3.808,46

9,90%

3.046.767,95 €

48,75%

MALO

14

1.987,60

5,17%

1.049.450,32 €

16,79%

REGULAR

55

8.159,06

21,21%

2.153.990,84 €

34,46%

1

248,91

0,65%

0,00 €

0,00%

BO

115

24.260,31

63,07%

0,00 €

0,00%

Total:

216

38.464,33

EN CONST.

6.250.209,12 €

Custos de rehabilitación das vivendas (contrata):
A partires do módulo estimado de execución material (800 €/m² const.) co incremento do beneficio
industrial (6 %) os gastos xerais (13%) e mailo IVA 18%) obtemos o custo de contrata por m²
(1.123,36 m ²) ao que se lle aplica un factor en función do estado actual da edificación.
Nº
Vivendas
31
14
55
1

9.

Estado
Ruína
Malo
Regular
En Construcción

Superficie
constr.
3.808,46
1.987,60
8.159,06
248,91

115 Bo

24.260,31

216 TOTAIS

38464,33

Custo
contrata m²
cons.
1.123,36 €

0,00

Factor
estado

Custo contrata.

100%
66%
33%
0

1.123,36 €
741,42 €
370,71 €

Total
4.278.271,56 €
1.473.638,14 €
3.024.633,94 €
0,00 €

0

0,00 €
8.776.543,65 €

AVALIACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN E DO SEU CUSTO.

Todas estas actuacións aparecen recollidas no apartado de propostas do presente documento, e
en dito apartado defínese o obxecto de cada actuación así, como as súas características, das que
se derivará unha estimación económica, en función desas características. As intervencións nos
espazos urbanos organízanse e valóranse en función da posición do elemento a intervir,
establecéndose tres niveis de intervención, que se entenden tamén como graos de prioridade
correspondente:
1. Subsolo: renovación de servizos.
2. Superficie: renovación de pavimentos
3. Renovación de elementos de urbanización.
A valoración dos custos de actuacións de recuperación e urbanización do espazo urbano baséase
nun módulo de custo medio por m² de superficie. Para esta cuantificación estimáronse os custos
reais de obras de urbanización nas que se inclúen obras de pavimentación, saneamento,
abastecemento de auga, rego e hidrantes, alumeado público, infraestruturas de telecomunicacións,
xardinería, mobiliario urbano e outras (demolicións, estruturas, seguridade e saúde...), segundo a
agrupación de actuacións da listaxe anterior, acadando un módulo ou valor medio para cada unha
delas cos seguintes valores:
Actuación.
1.Renovación de servizos.
2.Renovación de pavimentos.
3.Renovación de elementos de urbanización.

Custe euros/m².
70.
90.
50.
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Custos de actuacións de recuperación e urbanización do espazo urbano.
Agrúpanse as actuacións por denominación de rúa (separando nos casos da rúa da Saínza, a do
Carril e a Fontevella os espazos libres propostos da propia rúa que lles serve de soporte, xa que
nalgún caso a superficie é maior ao incluírse parcelas lindeiras na delimitación do ámbito), e
divididos nos diferentes tipos ou niveis de actuación que temos definido:
RÚA OU ESPAZO LIBRE

SUPERFICIE

SERVIZOS

PAVIMENTACIÓN ELEMENTOS

TOTAL

Camiño da Cachalgura

459,95

0,00 €

41.395,50 €

22.997,50 €

64.393,00 €

Camiño das Sarrucheiras

318,81

0,00 €

28.692,90 €

15.940,50 €

44.633,40 €

Camiño do Monte

1.351,13

0,00 €

121.601,32 €

67.556,29 €

189.157,60 €

Camiño sen nome 1

1.032,40

0,00 €

92.915,99 €

51.620,00 €

144.535,99 €

Camiño sen nome 2

100,19

0,00 €

9.017,49 €

5.009,72 €

14.027,21 €

1.266,16

88.631,48 €

113.954,77 €

63.308,20 €

265.894,45 €

Rúa da Balexa
Rúa da Barreira
Rúa da Cabadiña
Rúa da Fontevella

828,63

58.003,96 €

74.576,51 €

41.431,40 €

174.011,87 €

1.044,62

73.123,10 €

94.015,42 €

52.230,79 €

219.369,30 €

344,27

24.098,90 €

30.984,30 €

17.213,50 €

72.296,70 €

Rúa da Igrexa

1.239,03

86.732,38 €

111.513,05 €

61.951,70 €

260.197,13 €

Rúa da Lagariza

1.039,58

72.770,59 €

93.562,19 €

51.978,99 €

218.311,77 €

361,51

25.305,70 €

32.535,90 €

18.075,50 €

75.917,10 €

Rúa da Pereira
Rúa da Regueira
Rúa da Saínza
Rúa da Serna
Rúa das Viudas

613,66

0,00 €

55.229,81 €

30.683,23 €

85.913,04 €

1.588,45

111.191,50 €

142.960,50 €

79.422,50 €

333.574,50 €

415,67

29.097,20 €

37.410,69 €

20.783,72 €

87.291,61 €

548,52

38.396,59 €

49.367,04 €

27.426,14 €

115.189,77 €

Rúa de Celanova

6.884,68

0,00 €

0,00 €

344.234,03 €

344.234,03 €

Rúa do Canellón

444,76

31.133,08 €

40.028,25 €

22.237,92 €

93.399,24 €

Rúa do Cárcere

288,07

20.164,92 €

25.926,33 €

14.403,52 €

60.494,77 €

Rúa do Carril

313,21

21.924,70 €

28.188,90 €

15.660,50 €

65.774,10 €

Rúa do Forno

981,20

68.683,91 €

88.307,89 €

49.059,94 €

206.051,73 €

Rúa do Ougeiro

354,19

24.792,97 €

31.876,68 €

17.709,27 €

74.378,91 €

Rúa do Pasadizo

179,76

12.583,05 €

16.178,20 €

8.987,89 €

37.749,14 €

Rúa do Pociño

101,12

0,00 €

9.100,79 €

5.055,99 €

14.156,78 €

Rúa do Seixo

667,96

46.757,20 €

60.116,40 €

33.398,00 €

140.271,59 €

Camiño sen nome 3

334,36

0,00 €

30.092,01 €

0,00 €

30.092,01 €

Travesía da Igrexa

152,57

10.679,94 €

13.731,35 €

7.628,53 €

32.039,82 €

Travesía da Serna

387,71

27.139,56 €

34.893,72 €

19.385,40 €

81.418,68 €

Viario do Parque da Cachalgura

1.953,06

0,00 €

175.775,40 €

97.653,00 €

273.428,40 €

Praza da Feira (Rúa da Saínza)

1.189,91

83.293,70 €

107.091,90 €

59.495,50 €

249.881,10 €

891,16

62.381,20 €

80.204,40 €

44.558,00 €

187.143,60 €

83,05

5.813,50 €

7.474,50 €

4.152,50 €

17.440,50 €

38.740,50 €

21.522,50 €

90.394,50 €

1.917.460,58 € 1.392.772,13 €

4.363.063,36 €

Praza da Pereira (Rúas Saínza e
Pereira)
Espazo libre fonte do Carril
Espazo libre da Fontevella
Total:

430,45

30.131,50 €

28.189,80

1.052.830,62 €
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10.

RESUMO GLOBAL DOS CUSTOS DE ACTUACIÓN.

Aos custos establecidos nos apartados anteriores (que son custos de execución material) haberá
que engadirlle o resto de custos e impostos aplicables ao efecto de determinar o custo de
execución por contrata, que é o importe base polo que poden licitarse as actuacións, tal e como se
recolle no cadro seguinte:
ACTUACIÓNS PREVISTAS
1. REURBANIZACIÓN DO ESPAZO URBANO
Custo de execución material:
13% de Gastos Xerais:
6% de Beneficio Industrial:
Suma:
18% de IVA:
Custo contrata:

CUSTO (EUROS)
4.363.063,36 €
567.198,24 €
261.783,80 €
5.192.045,40 €
934.568,17 €
6.126.613,57 €

2. REHABILITACIÓN DAS VIVENDAS
Custo de execución material:
13% de Gastos Xerais:
6% de Beneficio Industrial:
Suma:
18% de IVA:
Custo contrata:

6.250.209,12 €
812.527,19 €
375.012,55 €
7.437.748,85 €
1.338.794,79 €
8.776.543,65 €

CUSTO TOTAL REURBANIZACION E
REHABILITACIÖN DE VIVENDAS (1+2):

10.1.

14.903.157,22 €

POSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DAS ACTUACIÓNS.

Aos efectos de buscar financiamento para estas actuacións, as de espazo público deberán buscar
vías de financiamento a partir de iniciativas do Concello coa colaboración económica do resto de
administracións, sendo moi aventurado nestes intres propor asignacións para cada unha delas,
pero tendo claro que o financiamento das obras de urbanización ou reurbanización, será
integramente público. Unha posible distribución dos custes de Reurbanización podería ser:

Estimación de financiamento dos custes de Reurbanización:
Ministerio de Vivenda.
IGVS
Concello (só ou con outras administracións.)
Total:

25%
15%
60%

1.531.653,39 €
918.992,04 €
3.675.968,14 €
6.126.613,57 €

Para o caso do labor rehabilitador do parque edificatorio cómpre botar man das axudas de
financiamento cualificado do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación para o período 2009-2012 a
partir do recente Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas
en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das
previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
Estas axudas deberán ser complementadas con financiamento privado polos propietarios das
vivendas ou construcións, ata acadar o custo da rehabilitación de cada inmoble ou vivenda, ou os
custos destinados ás obras de urbanización e reurbanización, que tamén se subvencionan, no seu
caso.
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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 no seu caso entre
diversas administracións como o IGVS, o Ministerio de Vivenda, etc.) e o resto que se deberá
sufragar como financiamento privado.
Estimación de financiamento dos custes de Rehabilitación das vivendas:
Ministerio de Vivenda.
IGVS
Particulares
Total:

25%
15%
60%

2.194.135,91 €
1.316.481,55 €
5.265.926,19 €
8.776.543,65 €

11. PROGRAMACIÓN DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS (PRIORIZACIÓN XERAL DAS
ACTUACIÓNS).
Como xa temos comentado, dado que non temos que limitar prazos temporais para a
materialización das actuacións que estimamos necesarias, non se van a establecer fases, aínda
que se poden establecer prioridades aos efectos de ordenar as actuacións, é dicir, un Programa de
Prioridades destinado a desenvolver o proceso de rehabilitación integral do Núcleo Histórico de
Vilar de Santos. A estes efectos téñense establecido tres niveis de prioridade, que son orientadores
sobre as necesidades reais de acometer as actuacións previstas. Estes tres niveis correspóndense
coas tres zonas, nas que segundo o estado medio da edificación se pode dividir o ámbito, que son
a zona central arredor da rúa da Saínza que sería a zona de maior prioridade, a zona meridional do
ámbito que sería a de prioridade media e a zona setentrional ao carón da rúa de Celanova que
sería a que contaría cunha prioridade baixa. Enténdese que o establecemento de áreas
homoxéneas para a intervención resulta máis acaído que actuar sobre as edificacións, en función
do seu tipo de interese, dado a que precisamente a prioridade establécese en función dunha maior
presenza de edificacións en mal estado ou ruína, co que se pretende unha rexeneración máis
eficiente e continua que permita salvagardar a maior superficie de tecido tradicional, hoxe en serio
risco de desaparición. Así pois, a continuación describiranse as actuacións tanto urbanas, como
edificatorias, incluíndoas total ou parcialmente (no caso dalgunha rúa) nun dos tres graos de
prioridade anteriormente descritos.
PRIORIDADE 1

Superficie

Servizos

Pavimentación

Elementos

Total

Rúa da Lagariza

682,29

47.760,30 €

61.406,10 €

34.114,50 €

Rúa da Pereira

361,51

25.305,70 €

32.535,90 €

18.075,50 €

75.917,10 €

Rúa da Saínza

1588,45

111.191,50 €

142.960,50 €

79.422,50 €

333.574,50 €

Rúa da Serna

415,67

29.097,20 €

37.410,69 €

20.783,72 €

87.291,61 €

Rúa do Cárcere

288,07

20.164,92 €

25.926,33 €

14.403,52 €

60.494,77 €

Rúa do Carril

313,21

21.924,70 €

28.188,90 €

15.660,50 €

65.774,10 €

Rúa do Forno

617,66

43.236,20 €

55.589,40 €

30.883,00 €

129.708,60 €

Rúa do Pasadizo

179,76

12.583,05 €

16.178,20 €

8.987,89 €

37.749,14 €

Travesía da Serna

387,71

27.139,56 €

34.893,72 €

19.385,40 €

81.418,68 €

1189,91

83.293,70 €

107.091,90 €

59.495,50 €

249.881,10 €

891,16

62.381,20 €

80.204,40 €

44.558,00 €

187.143,60 €

Espazos Libres
Praza da Feira (Rúa da
Saínza)
Praza da Pereira (rúas da
Saínza e da Pereira)
Espazo libre da fonte do
Carril

143.280,90 €

83,05

5.813,50 €

7.474,50 €

4.152,50 €

17.440,50 €

6998,44

489.891,53 €

629.860,54 €

349.922,53 €

1.469.674,60 €
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PRIORIDADE 2

Superficie

Servizos

Pavimentación

Elementos

Total

Camiño sen nome 2

100,19

0,00 €

9.017,49 €

5.009,72 €

14.027,21 €

Rúa da Barreira

828,63

58.003,96 €

74.576,51 €

41.431,40 €

174.011,87 €

Rúa da Fontevella

344,27

24.098,90 €

30.984,30 €

17.213,50 €

72.296,70 €

Rúa das Viudas

548,52

38.396,59 €

49.367,04 €

27.426,14 €

115.189,77 €

Rúa do Canellón

444,76

31.133,08 €

40.028,24 €

22.237,92 €

93.399,24 €

Rúa do Forno

363,54

25.447,71 €

32.718,51 €

18.176,91 €

76.343,13 €

Rúa do Ougeiro

354,19

24.792,97 €

31.876,67 €

17.709,27 €

74.378,91 €

Rúa do Pociño

101,12

0,00 €

9.100,79 €

5.055,99 €

14.156,78 €

Rúa do Seixo

667,96

46.757,20 €

60.116,39 €

33.398,00 €

140.271,59 €

430,45

30.131,50 €

38.740,50 €

21.522,50 €

90.394,50 €

4183,63
Superficie

278.761,91 €
Servizos

376.526,44 €
Pavimentación

209.181,35 €
Elementos

864.469,70 €
Total

459,95

0,00 €

41.395,50 €

22.997,50 €

64.393,00 €

Espazos Libres
Espazo libre da Fontevella
PRIORIDADE 3
Camiño da Cachalgura
Camiño das Sarrucheiras

318,81

0,00 €

28.692,90 €

15.940,50 €

44.633,40 €

Camiño do Monte

1351,13

0,00 €

121.601,32 €

67.556,29 €

189.157,61 €

Camiño sen nome 1

1032,40

0,00 €

92.915,99 €

51.620,00 €

144.535,99 €

Rúa da Balexa

1266,16

88.631,48 €

113.954,77 €

63.308,20 €

265.894,45 €

Rúa da Cabadiña

1044,62

73.123,10 €

94.015,42 €

52.230,79 €

219.369,31 €

Rúa da Igrexa

1239,03

86.732,38 €

111.513,05 €

61.951,70 €

260.197,13 €

Rúa da Lagariza

357,29

25.010,29 €

32.156,09 €

17.864,49 €

75.030,87 €

Rúa da Regueira

613,66

0,00 €

55.229,81 €

30.683,23 €

85.913,04 €

Rúa de Celanova

6884,69

0,00 €

0,00 €

344.234,03 €

344.234,03 €

Camiño sen nome 3

334,36

0,00 €

30.092,01 €

0,00 €

30.092,01 €

Travesía da Igrexa

152,57

10.679,94 €

13.731,35 €

7.628,53 €

32.039,82 €

Viario do Parque da
Cachalgura

1953,06

0,00 €

175.775,40 €

97.653,00 €

273.428,40 €

833.668,26 €

2.028.919,06 €

Totais:

17007,73

284.177,19 €

911.073,61 €

28189,80

1.052.830,62 €

1.917.460,58 €

1.392.772,13 € 4.363.063,36 €

No caso do labor de rehabilitación do parque edificatorio, as prioridades poden establecerse
segundo diversos parámetros: por estado actual da edificación, por prioridade obxectiva zonal ou
por nivel de interese da edificación (entre outros). Para a presente memoria considérase que a
prioridade zonal (tal e como se sinalou con anterioridade) é a que resulta máis acaída e efectiva no
caso do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, e segundo esta premisa, os resultados serían os
seguintes considerando exclusivamente as vivendas:

NIVEL DE
PRIORIDADE
PRIORIDADE 1
PRIORIDADE 2
PRIORIDADE 3
TOTAL

Nº DE
Nº DE
VIVENDAS
CUSTO DE EXECUCION
VIVENDAS
ONDE
SUPERFICIE CONSTRUÍDA
INTERVIR
MATERIAL DA REHABILITACIÓN
TOTAIS
62
9.519,05 24,75%
33
2.314.431,70€ 37,03%
69
12.189,51 31,69%
38
2.539.363,10€ 40,63%
85
16.755,77 43,56%
29
1.396.414,32€ 22,34%
216
38.464,33
100
6.250.209,12 €

Pensamos que o establecemento destes niveis de prioridade pode axudar a organizar do mellor
xeito posible as actuacións pola súa necesidade real (sobre todo no caso das actuacións no espazo
público, que dependen mais, tanto a respecto do investimento necesario como da decisión pública
para realizalas, decisión que pode estar dirixida e coordenada polo Concello), aínda que no caso
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da edificación estas priorizacións non son materializables deste xeito, pois dependen da vontade e
da capacidade económica dos seus propietarios, así como das prioridades que se establezan para
a concesión das axudas a xestionar polo concello (no caso efectivo da declaración de ARI, e unha
vez exista unha Oficina de Rehabilitación ao efecto para tramitalas).
11.1.

PRIORIZACIÓN E SELECCIÓN DAS ACTUACIÓNS:

Con respecto á prioridade zonal establecida para as actuacións, tanto no espazo urbano como nas
edificacións, mostramos no seguinte cadro os custos estimados de execución e de licitación,
conxuntos para cada unha das tres zonas establecidas dentro do ámbito, segundo parámetros
como o estado de conservación das construcións e do viario, o número de poboadores
permanentes etc. e que se traducen na delimitación de contornos onde é máis ou menos urxente a
acción concertada público-privada para a súa recuperación. De tódolos xeitos, aínda que o criterio
que se estableceu semella o máis acaído para o Núcleo Histórico do núcleo de Vilar de Santos,
outros condicionamentos ou oportunidades que puideran presentarse a posteriori poden facer
mudar este primeiro bosquexo.

URBANIZACIÓN

REHABILITACIÓN
VIVENDAS
TOTAIS (PEM)

TOTAIS (PGL)

PRIORIDADE 1

1.469.674,60 € 2.314.431,70 €

3.784.106,30 €

5.313.642,07 €

PRIORIDADE 2

864.469,70 € 2.539.363,10€

3.403.832,80 €

4.779.662,02 €

PRIORIDADE 3

2.028.919,06 € 1.396.414,32 €

3.425.333,38 €

4.809.853,13 €

Totais

4.363.063,36 € 6.250.209,12 €

10.613.272,48 €

14.903.157,22 €

11.2. ANEXO ESTATÍSTICO DAS CONSTRUCIÓNS SITUADAS DENTRO DOS ÁMBITOS
PRIORIZADOS:
Nos cadros anexados desenvólvense os datos referentes a este grupo de priorización (prioridade
1,2 e 3) referido ás tres zonas de intervención en que se divide o ámbito para o que se solicita a
declaración de ARI, incluíndo a totalidade das edificacións 5 que conteñen cada unha delas, aínda
que a valoración económica só se refire ás vivendas como anteriormente se sinalou que se atopan
en estado Regular, Malo ou Ruína, como obxectivos principais de rehabilitación, referidos a cada
unidade parcelaria, clasificadas segundo a referencia catastral de parcela e separadas segundo o
seu interese arquitectónico, o estado xeral da edificación, o nivel de protección asignado, as
superficies en planta e construída da edificación.
PRIORIDADE 1
REF. CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

INTERESE

ESTADO

PROTECCIÓN

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

9703609NG9690S0001ZZ

Rúa da Lagariza 11

Sen interese

B

Sen protección

76,52

76,52

9703610NG9690S0001EZ

Rúa da Saínza 28

Medio

Ru

Ambiental

37,69

37,69

9703611NG9690S0001SZ

Rúa da Saínza 30

Medio

Ru

Ambiental

34,00

34,00

9703612NG9690S0001ZZ

Rúa da Lagariza 13

Medio

M

Ambiental

44,35

88,69

9703613NG9690S0001UZ

Rúa da Saínza 32A

Medio

M

Ambiental

94,50

189,01

9802801NG9690S0001DZ

Rúa da Sainza 7

Alto

M

Tipolóxica

56,76

113,51

9802803NG9690S0002OX

Rúa da Sainza 11

Sen interese

B

Sen protección

38,06

38,06

9802803NG9690S0002OX

Rúa da Sainza 11

Sen interese

B

Sen protección

196,81

393,63

5

Nesta tabla aparecen todas as edificacións existentes dentro do ámbito para o que se solicita a declaración
de ARI, e dicir as 216 vivendas así como un gran unúmero de construccións auxiliares de todo tipo e algúns
equipamentos.
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PRIORIDADE 1
REF. CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

INTERESE

ESTADO

PROTECCIÓN

9802803NG9690S0001IZ

Rúa da Sainza 11

Sen interese

B

Sen protección

9802820NG9690S0001GZ

Rúa da Sainza 13

Alto

Ru

9802819NG9690S0001PZ

Rúa da Sainza 15

Alto

9703309NG9690S0001OZ

Rúa da Saínza 14

9703308NG9690S0002QX

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

139,67

139,67

Tipolóxica

90,92

181,84

Ru

Tipolóxica

50,70

101,41

Baixo

B

Sen protección

58,86

58,86

Rúa da Saínza 10

Baixo

B

Sen protección

183,62

367,25

9703307NG9690S0001FZ

Rúa da Saínza 10

Baixo

Ru

Sen protección

21,50

21,50

9703307NG9690S0001FZ

Rúa da Saínza 10

Baixo

Ru

Sen protección

36,53

36,53

9703307NG9690S0001FZ

Rúa da Saínza 10

Baixo

Ru

Sen protección

46,80

46,80

9703301NG9690S0001YZ

Rúa de Celanova 34

Baixo

B

Sen protección

121,55

243,09

9703302NG9690S0001GZ

Rúa de Celanova 36

Sen interese

B

Sen protección

130,37

260,74

9703303NG9690S0001QZ

Rúa da Saínza 2

Alto

Ru

Tipolóxica

34,80

34,80

9802817NG9690S0001GZ

Rúa da Sainza 19

Sen interese

B

Sen protección

143,50

287,01

9802817NG9690S0001GZ

Estrada da Sainza 19

Sen interese

B

Sen protección

82,78

82,78

9802817NG9690S0002HX

Rúa da Sainza 19

Sen interese

Re

Sen protección

63,90

63,90

9703304NG9690S0001PZ

Rúa da Saínza 4

Alto

Ru

Tipolóxica

90,13

90,13

9703305NG9690S0001LZ

Rúa da Saínza 6

Alto

M

Tipolóxica

48,99

97,97

9703306NG9690S

Rúa da Saínza 8

Sen interese

B

Sen protección

73,56

147,11

9802822NG9690S0001PZ

Rúa da Sainza

Sen interese

Re

Sen protección

33,62

33,62

9802816NG9690S0001YZ

Rúa do Forno 1

Sen interese

B

Sen protección

107,53

107,53

9802815NG9690S0001BZ

Rúa do Forno 1A

Baixo

B

Sen protección

35,97

35,97

9802815NG9690S0001BZ

Rúa do Forno 1A

Baixo

B

Sen protección

29,49

58,98

9802814NG9690S0001AZ

Rúa do Forno 3

Baixo

Ru

Sen protección

35,12

35,12

9802814NG9690S0001AZ

Rúa do Forno 3

Baixo

Re

Sen protección

56,07

112,14

9802813NG9690S0001WZ

Rúa do Forno 5

Baixo

Ru

Sen protección

140,64

140,64

9802812NG9690S0001HZ

Rúa do Forno 7

Sen interese

B

Sen protección

20,04

20,04

9802811NG9690S0001UZ

Rúa do Forno 9

Sen interese

B

Sen protección

169,51

169,51

9802810NG9690S0001ZZ

Rúa do Forno 11

Baixo

B

Sen protección

81,22

162,43

9802808NG9690S0001UZ

Rúa da Senra 1

Baixo

B

Sen protección

117,55

117,55

9802809NG9690S0001HZ

Rúa da Senra 1A

Baixo

B

Sen protección

29,31

58,61

9802807NG9690S0001ZZ

Rúa da Senra 3

Sen interese

B

Sen protección

132,10

132,10

9802807NG9690S0001ZZ

Rúa da Senra 3

Baixo

B

Sen protección

109,99

219,99

9802806NG9690S0001SZ

Rúa da Senra 5

Baixo

B

Sen protección

36,73

36,73

9802805NG9690S0001EZ

Rúa da Senra 7

Baixo

B

Sen protección

66,36

132,71

9802805NG9690S0001EZ

Rúa da Senra 7

Baixo

B

Sen protección

65,92

65,92

9702720NG9690S0001LZ

Rúa da Pereira 1B

Medio

Ru

Ambiental

129,95

129,95

9702101NG9690S0001HZ

Rúa do Forno 6

Baixo

B

Sen protección

134,89

269,78

9702203NG9690S0001GZ

Rúa do Forno 2

Sen interese

B

Sen protección

33,56

33,56

9702204NG9690S0001QZ

Rúa do Forno 4

Alto

Ru

Estrutural

69,42

69,42

9702205NG9690S0001PZ

Rúa do Pasadizo

Medio

Ru

Ambiental

20,25

40,50

9703503NG9690S0001OZ

Rúa da Saínza 16

Medio

Ru

Ambiental

73,05

146,11

9702202NG9690S0001YZ

Rúa da Saínza 23

Sen interese

Re

Sen protección

101,19

101,19
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PRIORIDADE 1
REF. CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

INTERESE

ESTADO

PROTECCIÓN

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

9702201NG9690S0001BZ

Rúa da Saínza 21

Alto

B

Tipolóxica

32,50

65,00

9702701NG9690S0001JZ

Rúa da Saínza 25

Medio

Re

Ambiental

81,12

81,12

9702702NG9690S0001EZ

Rúa do Pasadizo 2

Medio

Ru

Ambiental

65,11

65,11

9702703NG9690S0001SZ

Rúa do Pasadizo 4

Medio

M

Ambiental

57,61

115,22

9702704NG9690S0001ZZ

Rúa do Pasadizo 6

Medio

Ru

Ambiental

59,65

119,30

9702705NG9690S0001UZ

Rúa do Pasadizo 8

Medio

Ru

Ambiental

48,98

97,97

9702706NG9690S0001HZ

Rúa do Forno 8

Medio

Ru

Ambiental

74,15

148,30

9702709NG9690S0001BZ

Rúa do Forno 8

Medio

Ru

Ambiental

36,84

73,69

9702707NG9690S0001WZ

Rúa do Pasadizo 10

Alto

Re

Tipolóxica

131,88

263,76

9702710NG9690S0001WZ

Rúa da Pereira 13

Baixo

Ru

Sen protección

61,33

122,66

9702712NG9690S0001BZ

Rúa da Pereira 9

Medio

Ru

Ambiental

36,51

73,01

9702713NG9690S0001YZ

Rúa da Pereira 7

Alto

Ru

Tipolóxica

30,15

60,30

9702714NG9690S0001GZ

Rúa da Pereira 5

Sen interese

B

Sen protección

47,00

47,00

9702715NG9690S0001QZ

Rúa da Pereira 3

Medio

Re

Ambiental

67,53

67,53

9702716NG9690S0001PZ

Rúa da Pereira 1

Alto

Re

Tipolóxica

57,50

114,99

9702717NG9690S0001LZ

Rúa da Saínza 31

Medio

Ru

Ambiental

53,34

53,34

9702718NG9690S0001TZ

Rúa da Saínza 29

Medio

Ru

Ambiental

63,80

63,80

9702719NG9690S0001FZ

Rúa da Saínza 27

Medio

Re

Ambiental

64,25

128,50

9602301NG9690S0001OZ

Rúa da Pereira 14

Baixo

B

Sen protección

127,97

255,94

9602201NG9690S0001TZ

Rúa da Pereira 2

Baixo

B

Sen protección

56,33

56,33

9602001NG9690S0001BZ

Rúa da Saínza 33

Baixo

Re

Sen protección

33,82

33,82

9602002NG9690S0001YZ

Rúa da Pereira 4

Sen interese

Cons

Sen protección

23,48

23,48

9602002NG9690S0001YZ

Rúa da Pereira 4

Sen interese

Cons

Sen protección

124,45

248,91

9602010NG9690S0001TZ

Rúa da Pereira 8

Baixo

B

Sen protección

36,11

36,11

9802802NG9690S0001XZ

Travesía da Serna 2

Alto

Re

Tipolóxica

27,09

54,18

9802802NG9690S0001XZ

Travesía da Serna 2

Alto

Re

Tipolóxica

31,23

31,23

9602018NG9690S0001IZ

Rúa da Saínza 37

Baixo

B

Sen protección

108,85

217,69

9602017NG9690S0001XZ

Rúa da Saínza 39

Baixo

B

Sen protección

33,27

33,27

9602016NG9690S0001DZ

Rúa da Saínza 41

Baixo

B

Sen protección

79,74

79,74

9602015NG9690S0001RZ

Rúa da Saínza 43

Sen interese

B

Sen protección

87,61

175,22

9703602NG9690S0001RZ

Rúa da Lagariza 18

Medio

B

Ambiental

88,70

177,40

9703502NG9690S0001MZ

Rúa da Saínza 14

Baixo

B

Sen protección

65,44

130,88

9703501NG9690S0001FZ

Rúa da Lagariza 1

Medio

B

Ambiental

10,86

10,86

9602004NG9690S0001QZ

Rúa do Carril 1

Baixo

B

Sen protección

100,63

201,26

9602004NG9690S0001QZ

Rúa do Carril 1

Baixo

B

Sen protección

24,31

24,31

9602004NG9690S0001QZ

Rúa do Carril 1

Sen interese

Re

Sen protección

87,37

87,37

9602004NG9690S0001QZ

Rúa do Carril 1

Sen interese

Re

Sen protección

47,63

47,63

9703504NG9690S0001KZ

Rúa da Lagariza 3

Medio

B

Ambiental

53,85

53,85

9602005NG9690S0001PZ

Rúa da Pereira 6B

Baixo

B

Sen protección

43,75

87,50

9602005NG9690S0001PZ

Rúa da Pereira 6B

Baixo

Re

Sen protección

37,18

37,18

9602007NG9690S0001TZ

Rúa do Carril 3

Baixo

Ru

Sen protección

37,35

37,35
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PRIORIDADE 1
REF. CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

INTERESE

ESTADO

PROTECCIÓN

9703601NG9690S0001KZ

Rúa da Lagariza 3

Medio

Ru

Ambiental

9602011NG9690S0001FZ

Rúa da Pereira 12

Baixo

Re

9602003NG9690S0001GZ

Rúa da Pereira 6

Baixo

9602003NG9690S0001GZ

Rúa da Pereira 6

9602006NG9690S0001LZ

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

269,20

538,39

Sen protección

83,96

167,92

B

Sen protección

93,23

186,47

Baixo

B

Sen protección

11,03

11,03

Rúa da Pereira 6A

Baixo

Ru

Sen protección

26,79

26,79

9602012NG9690S0001MZ

Rúa da Pereira 14

Baixo

B

Sen protección

36,66

36,66

9602013NG9690S0001OZ

Rúa do Carril 7

Baixo

B

Sen protección

75,74

151,47

9703617NG9690S0001BZ

Rúa da Lagariza 5

Alto

Re

Tipolóxica

62,66

125,32

9602009NG9690S0001MZ

Rúa da Pereira 10

Baixo

Re

Sen protección

81,17

162,34

9703607NG9690S0001EZ

Rúa da Saínza 26

Baixo

M

Sen protección

75,27

150,54

9703607NG9690S0001EZ

Rúa da Saínza 26

Baixo

Re

Sen protección

31,39

62,77

9703614NG9690S0001HZ

Rúa da Saínza 32

Alto

B

Tipolóxica

95,76

191,53

9703614NG9690S0001HZ

Rúa da Saínza 32

Baixo

B

Sen protección

25,66

25,66

9703616NG9690S0001AZ

Rúa da Lagariza 7

Medio

Ru

Ambiental

22,88

45,75

9703608NG9690S0001SZ

Rúa da Saínza 26A

Baixo

Re

Sen protección

64,29

128,58

9703608NG9690S0001SZ

Rúa da Saínza 26A

Baixo

Re

Sen protección

39,16

39,16

9703615NG9690S0001WZ

Rúa da Lagariza 9

Medio

B

Ambiental

104,39

104,39

9703603NG9690S0001DZ

Rúa da Saínza 24

Alto

Re

Tipolóxica

189,78

379,57

9703604NG9690S0001XZ

Rúa da Saínza 22A

Baixo

Re

Sen protección

60,57

121,14

9703605NG9690S0001IZ

Rúa da Saínza 22

Baixo

Re

Sen protección

33,72

67,45

9703606NG9690S0001JZ

Rúa da Saínza 20

Baixo

B

Sen protección

54,35

108,69

PRIORIDADE 2
REF. CATASTRAL

LOCALIZACION

INTERESE

ESTADO

PROTECCION

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

9602430NG9690S0001OZ

Rúa da Pereira 20

Sen interese

M

Sen protección

42,74

85,47

9602406NG9690S0001SZ

Rúa da Pereira 22

Baixo

B

Sen protección

35,00

35,00

9602406NG9690S0001SZ

Rúa da Pereira 22

Baixo

B

Sen protección

17,87

17,87

9602406NG9690S0001SZ

Rúa da Pereira 22

Medio

B

Ambiental

53,23

106,47

9602409NG9690S0001HZ

Rúa das Viudas 17

Sen interese

B

Sen protección

22,56

22,56

9602401NG9690S0001DZ

Rúa do Forno 12

Baixo

B

Sen protección

103,10

103,10

9802021NG9690S0001GZ

Rúa da Fontevella 3

Medio

Ru

Ambiental

74,40

148,80

9802020NG9690S0001YZ

Rúa da Fontevella 5

Medio

Ru

Ambiental

71,52

143,05

9802019NG9690S0001QZ

Rúa da Fontevella 7

Alto

Ru

Tipolóxica

80,21

160,42

9802034NG9690S0001DZ

Rúa da Fontevella 17

Sen interese

B

Sen protección

31,33

31,33

9802014NG9690S0001WZ

Rúa da Fontevella 15

Alto

Re

Tipolóxica

60,74

121,49

9802014NG9690S0001WZ

Rúa da Fontevella 15

Sen interese

B

Sen protección

15,99

15,99

9802017NG9690S0001YZ

Rúa da Fontevella 11

Baixo

Re

Sen protección

55,20

55,20

9802033NG9690S0001RZ

Rúa da Fontevella 13A

Medio

Ru

Ambiental

24,30

24,30

9802013NG9690S0001HZ

Rúa da Fontevella 21

Baixo

B

Sen protección

86,52

173,03

9802012NG9690S0001UZ

Rúa do Seixo 1

Baixo

Re

Sen protección

79,24

79,24

9802012NG9690S0001UZ

Rúa do Seixo 1

Medio

B

Ambiental

150,06

300,11
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PRIORIDADE 2
REF. CATASTRAL

LOCALIZACION

INTERESE

ESTADO

PROTECCION

SUP. EN PLANTA

SUP. EDIFICADA

9802011NG9690S0001ZZ

Rúa do Seixo 3

Sen interese

Re

Sen protección

39,01

78,01

9802011NG9690S0001ZZ

Rúa do Seixo 3

Alto

M

Tipolóxica

92,40

184,79

9802010NG9690S0001SZ

Rúa do Seixo 5A

Medio

Ru

Ambiental

47,12

47,12

9802009NG9690S0001UZ

Rúa do Seixo 5

Medio

Re

Ambiental

87,25

174,51

9802008NG9690S0001ZZ

Rúa do Seixo 7

Sen interese

B

Sen protección

118,96

237,91

9802007NG9690S0001SZ

Rúa do Seixo 7

Sen interese

B

Sen protección

54,44

54,44

9802006NG9690S0001EZ

Rúa do Seixo 9

Baixo

Ru

Sen protección

36,27

72,54

9802005NG9690S0001JZ

Rúa do Seixo 11

Baixo

B

Sen protección

56,45

56,45

9802004NG9690S0001IZ

Rúa do Seixo 13

Baixo

Ru

Sen protección

20,60

20,60

9802003NG9690S0001XZ

Rúa do Seixo 15

Alto

Ru

Tipolóxica

52,46

104,92

9802003NG9690S0001XZ

Rúa do Seixo 15

Medio

Re

Ambiental

36,77

36,77

32091A501015440000LY

Rúa do Seixo 12

Baixo

M

Sen protección

77,92

77,92

32091A501015440000LY

Rúa do Seixo 12

Baixo

Re

Sen protección

105,30

210,59

32091A501015440000LY

Rúa do Seixo 12

Sen interese

Re

Sen protección

18,04

18,04

32091A501015450000LG

Rúa do Seixo 10

Sen interese

Re

Sen protección

18,08

18,08

9701104NG9690S0001GZ

Rúa do Seixo 6

Sen interese

Re

Sen protección

128,98

128,98

9701103NG9690S0001YZ

Rúa do Seixo 4

Sen interese

Re

Sen protección

102,33

102,33

9701103NG9690S0001YZ

Rúa do Seixo 4

Sen interese

B

Sen protección

160,51

321,03

9701202NG9690S0001QZ

Rúa do Seixo 4

Sen interese

Re

Sen protección

112,02

112,02

9701201NG9690S0001GZ

Rúa do Forno 2

Sen interese

Re

Sen protección

55,30

55,30

9702505NG9690S0001XZ

Rúa da Fontevella 12

Baixo

B

Sen protección

96,37

192,75

9702506NG9690S0001IZ

Rúa da Fontevella 14

Baixo

Re

Sen protección

69,23

69,23

9702507NG9690S0001JZ

Rúa da Fontevella 16

Baixo

Re

Sen protección

46,24

92,49

9702508NG9690S0001EZ

Rúa do Forno 25

Baixo

Re

Sen protección

115,76

231,51

9702502NG9690S0001KZ

Rúa do Forno 25

Baixo

B

Sen protección

217,28

434,56

9702501NG9690S0001OZ

Rúa do Forno 21

Alto

B

Tipolóxica

68,79

137,58

9702503NG9690S0001RZ

Rúa da Fontevella 8

Baixo

B

Sen protección

56,40

112,79

9702504NG9690S0001DZ

Rúa da Fontevella 10

Baixo

Re

Sen protección

59,18

118,36

9602402NG9690S0001XZ

Rúa do Forno 14

Baixo

B

Sen protección

63,26

126,53

9602403NG9690S0001IZ

Rúa do Forno 16

Baixo

Re

Sen protección

130,00

260,00

9701801NG9690S0001HZ

Rúa do Forno 18

Baixo

Re

Sen protección

72,32

144,63

9602404NG9690S0001JZ

Rúa das Viudas 23

Medio

Re

Ambiental

37,56

75,11

9602405NG9690S0001EZ

Rúa das Viudas 21

Medio

Re

Ambiental

33,41

33,41

9602407NG9690S0001ZZ

Rúa das Viudas 21

Medio

B

Ambiental

46,18

46,18

9602408NG9690S0001UZ

Rúa das Viudas 19

Medio

B

Ambiental

71,96

71,96

9602410NG9690S0001ZZ

Rúa das Viudas 15A

Sen interese

B

Sen protección

130,38

260,77

9602410NG9690S0001ZZ

Rúa das Viudas 15A

Sen interese

Re

Sen protección

38,34

38,34

9602410NG9690S0001ZZ

Rúa das Viudas 15A

Baixo

B

Sen protección

67,06

67,06

9602410NG9690S0001ZZ

Rúa das Viudas 15A

Baixo

Re

Sen protección

38,97

77,94

9701810NG9690S0001QZ

Rúa das Viudas 8

Baixo

B

Sen protección

77,99

155,98

9701814NG9690S0001FZ

Rúa das Viudas 10

Baixo

Re

Sen protección

90,54

90,54
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9701813NG9690S0001TZ

Rúa das Viudas 14

Baixo

M

Sen protección

73,11

73,11

9701803NG9690S0001AZ

Rúa do Forno 22

Baixo

B

Sen protección

92,43

184,86

9701804NG9690S0001BZ

Rúa do Forno 24

Baixo

B

Sen protección

9701101NG9690S0001AZ

Rúa da Barreira 1

Alto

B

Tipolóxica

9701805NG9690S0001YZ

Rúa da Barreira 2

Baixo

Ru

9701806NG9690S0001GZ

Rúa da Barreira 4

Medio

9701807NG9690S0001QZ

Rúa das Viudas 2

9701808NG9690S0001PZ

93,50

187,00

198,32

396,65

Sen protección

83,29

166,58

M

Ambiental

98,83

197,66

Baixo

B

Sen protección

100,82

201,63

Rúa das Viudas 4

Baixo

Re

Sen protección

80,61

161,23

9701809NG9690S0001LZ

Rúa das Viudas 6

Alto

B

Tipolóxica

168,14

336,28

9602411NG9690S0001UZ

Rúa das Viudas 13

Medio

B

Ambiental

32,70

32,70

9602412NG9690S0001HZ

Rúa das Viudas 11

Medio

Re

Ambiental

53,78

107,56

9602413NG9690S0001WZ

Rúa das Viudas 9

Medio

Re

Ambiental

51,85

103,69

9602414NG9690S0001AZ

Rúa das Viudas 7

Medio

Ru

Ambiental

57,24

114,47

9602414NG9690S0001AZ

Rúa das Viudas 7

Medio

B

Ambiental

10,68

10,68

9602415NG9690S0001BZ

Rúa das Viudas 5

Medio

Ru

Ambiental

65,56

65,56

9602416NG9690S0001YZ

Rúa das Viudas 3

Medio

Ru

Ambiental

48,49

48,49

9602417NG9690S0001GZ

Rúa das Viudas 1

Alto

B

Tipolóxica

97,29

194,58

9602418NG9690S0001QZ

Rúa da Barreira 6

Baixo

Re

Sen protección

75,44

75,44

9701701NG9690S0001SZ

Rúa da Barreira 6

Baixo

B

Sen protección

54,92

109,84

9701105NG9690S0001QZ

Rúa da Barreira 1

Baixo

B

Sen protección

149,61

299,21

9701102NG9690S0001BZ

Rúa do Seixo 2

Baixo

B

Sen protección

120,09

240,19

9701110NG9690S0001LZ

Rúa da Barreira 3

Baixo

Re

Sen protección

44,73

89,45

9701106NG9690S0001PZ

Rúa da Barreira 5

Baixo

B

Sen protección

183,25

366,50

9701107NG9690S0001LZ

Rúa da Barreira 7

Sen interese

M

Sen protección

67,55

135,10

9602419NG9690S0001PZ

Rúa da Barreira 8

Baixo

B

Sen protección

89,14

89,14

9602420NG9690S0001GZ

Rúa do Pociño 12A

Sen interese

Re

Sen protección

64,52

64,52

9601403NG9690S0001EZ

Rúa da Barreira 14

Sen interese

Re

Sen protección

61,72

61,72

9701109NG9690S0001FZ

Rúa da Barreira 9

Sen interese

B

Sen protección

142,14

284,27

9701109NG9690S0001FZ

Rúa da Barreira 9

Sen interese

B

Sen protección

44,44

44,44

9701108NG9690S0001TZ

Rúa dos Liñares 10

Baixo

B

Sen protección

68,94

137,87

9601009NG9690S0001KZ

Rúa do Pociño 4

Baixo

Ru

Sen protección

73,58

147,15

9601008NG9690S0001OZ

Rúa do Pociño 2

Baixo

Ru

Sen protección

63,24

126,49

9602422NG9690S0001PZ

Rúa do Canellón 2

Medio

Ru

Ambiental

52,63

105,27

9602423NG9690S0001LZ

Rúa do Canellón 4

Medio

B

Ambiental

42,42

42,42

9602424NG9690S0001TZ

Rúa do Canellón 4A

Medio

Ru

Ambiental

41,73

41,73

9601006NG9690S0001FZ

Rúa do Canellón 1

Baixo

Re

Sen interese

43,91

87,82

9601005NG9690S0001TZ

Rúa do Canellón 3

Medio

B

Ambiental

54,56

54,56

9601004NG9690S0001LZ

Rúa do Canellón 5

Medio

Ru

Ambiental

55,12

55,12

9601003NG9690S0001PZ

Rúa do Canellón 5A

Medio

B

Ambiental

56,13

56,13

9601002NG9690S0001QZ

Rúa do Canellón 7

Sen interese

Re

Sen protección

75,59

75,59

9602425NG9690S0001FZ

Rúa do Canellón 4B

Medio

B

Ambiental

14,18

14,18
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9602426NG9690S0001MZ

Rúa do Canellón 6

Baixo

Re

Sen protección

97,91

195,83

9602426NG9690S0001MZ

Rúa do Canellón 6

Sen interese

Re

Sen protección

55,30

55,30

9601001NG9690S0001GZ

Rúa do Canellón 9

Baixo

B

Sen protección

131,11

262,21

DB0308200NG96B0001XG

Rúa do Canellón 9A

Sen interese

B

Sen protección

95,38

95,38

DB0305800NG96B0001WG

Rúa do Canellón

Sen interese

Re

Sen protección

26,64

26,64

9602427NG9690S0001OZ

Rúa do Canellón 8

Medio

M

Ambiental

95,49

190,98

9602428NG9690S0001KZ

Rúa do Canellón 10

Medio

Re

Ambiental

58,11

116,22

9802023NG9690S0001PZ

Rúa da Senra 2

Baixo

B

Sen protección

79,00

157,99

9601401NG9690S0001IZ

Rúa do Pociño 1

Sen interese

B

Sen protección

61,01

122,02

9601406NG9690S0001UZ

Rúa do Pociño 3

Sen interese

B

Sen protección

104,27

208,54

9802022NG9690S0001QZ

Rúa da Fontevella 1

Baixo

Ru

Sen protección

37,69

75,37

9601402NG9690S0001JZ

Rúa da Barreira 12

Sen interese

B

Sen protección

105,55

211,09

9601011NG9690S0001OZ

Rúa do Pociño 8

Sen interese

B

Sen protección

152,33

304,66

9601011NG9690S0001OZ

Rúa do Pociño 8

Sen interese

B

Sen protección

41,12

41,12

9601011NG9690S0001OZ

Rúa do Pociño 8

Sen interese

B

Sen protección

34,81

34,81

9702401NG9690S0001TZ

Rúa da Fontevella 2

Alto

Re

Tipolóxica

104,21

208,43

9702402NG9690S0001FZ

Rúa da Fontevella 4

Alto

Ru

Tipolóxica

83,80

167,60

9702403NG9690S0001MZ

Rúa da Fontevella 6

Alto

Ru

Tipolóxica

36,57

73,13

9702404NG9690S0001OZ

Rúa do Forno 19

Alto

Re

Tipolóxica

181,61

363,22

9702405NG9690S0001KZ

Rúa do Forno 17

Sen interese

Re

Sen protección

51,24

51,24

9702406NG9690S0001RZ

Rúa do Forno 15

Medio

Ru

Ambiental

90,07

90,07

9702407NG9690S0001DZ

Rúa do Forno 13

Medio

Ru

Ambiental

55,17

55,17

9802025NG9690S0001TZ

Rúa da Senra 6

Baixo

B

Sen protección

52,50

52,50

9802024NG9690S0001LZ

Rúa da Senra 4

Baixo

Ru

Sen protección

49,23

49,23

9602429NG9690S0001RZ

Rúa do Carril 18

Baixo

Re

Sen protección

31,04

31,04

9602429NG9690S0001RZ

Rúa do Carril 18

Baixo

B

Sen protección

82,24

164,49
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32091A501013700000LD

Rúa de Celanova 50

Baixo

B

Sen protección

177,94

355,87

32091A501013700000LD

Rúa de Celanova 50

Sen interese

B

Sen protección

255,87

255,87

32091A501013590000LF

Travesía da Serna

Sen interese

B

Sen protección

213,06

213,06

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Sen interese

Re

Sen protección

134,94

134,94

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Baixo

B

Sen protección

75,98

75,98

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Baixo

B

Sen protección

40,07

40,07

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Sen interese

B

Sen protección

98,86

98,86

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Sen interese

B

Sen protección

184,49

184,49

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Medio

B

Ambiental

107,98

215,96

9502202NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 1

Baixo

B

Sen protección

39,94

79,89

9603501NG9690S0001XZ

Rúa da Balexa 6

Baixo

B

Sen protección

31,02

31,02

9603509NG9690S0001WZ

Rúa da Balexa 4

Alto

Re

Tipolóxica

120,56

241,12
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9603507NG9690S0001UZ

Rúa da Balexa 2

Baixo

Re

Sen protección

55,54

111,07

9603507NG9690S0001UZ

Rúa da Balexa 2

Sen interese

Re

Sen protección

35,74

107,23

9603506NG9690S0001ZZ

Rúa da Lagariza 32A

Alto

Re

Tipolóxica

26,37

52,74

9603505NG9690S0001SZ

Rúa da Lagariza 32

Alto

Re

Tipolóxica

27,52

55,04

9603504NG9690S0001EZ

Rúa da Lagariza 30

Alto

B

Tipolóxica

93,21

186,42

9603502NG9690S0001IZ

Rúa da Cabadiña 18

Sen interese

B

Sen protección

58,82

58,82

9603047NG9690S0001OZ

Rúa da Cabadiña 7

Sen interese

B

Sen protección

39,79

39,79

9603046NG9690S0001MZ

Rúa da Cabadiña 9

Sen interese

B

Sen protección

124,56

249,11

9603046NG9690S0001MZ

Rúa da Cabadiña 9

Sen interese

B

Sen protección

48,62

48,62

9603045NG9690S0001FZ

Rúa da Cabadiña 9A

Baixo

B

Sen protección

53,38

53,38

9603044NG9690S0001TZ

Rúa da Cabadiña 11

Alto

M

Tipolóxica

97,49

194,97

9603043NG9690S0001LZ

Rúa da Lagariza 28

Baixo

B

Sen protección

132,93

265,85

9603043NG9690S0001LZ

Rúa da Lagariza 28

Sen interese

B

Sen protección

309,53

309,53

9603038NG9690S0001QZ

Rúa da Lagariza 26

Baixo

Re

Sen protección

60,62

60,62

9603035NG9690S0001BZ

Rúa da Lagariza 24

Medio

B

Ambiental

129,56

259,13

9603035NG9690S0001BZ

Rúa da Lagariza 24

Medio

B

Ambiental

23,42

23,42

9603035NG9690S0001BZ

Rúa da Lagariza 24

Medio

B

Ambiental

44,93

44,93

9603036NG9690S0001YZ

Rúa da Lagariza 22

Medio

Re

Ambiental

61,91

123,82

9603037NG9690S0001GZ

Rúa da Lagariza 20

Baixo

B

Sen protección

53,13

106,25

9603024NG9690S0001JZ

Rúa da Lagariza 10

Medio

Re

Ambiental

48,46

96,93

9603025NG9690S0001EZ

Rúa da Lagariza 10A

Medio

Re

Ambiental

53,86

53,86

9603027NG9690S0001ZZ

Rúa da Lagariza 12

Sen interese

B

Sen protección

46,80

46,80

9603026NG9690S0001SZ

Rúa da Lagariza 12A

Baixo

Re

Sen protección

37,94

37,94

9603028NG9690S0001UZ

Rúa da Lagariza 12B

Baixo

Re

Sen protección

54,28

54,28

9603034NG9690S0001AZ

Rúa da Lagariza 18

Sen interese

B

Sen protección

127,89

255,78

9603033NG9690S0001WZ

Rúa da Lagariza 16

Baixo

B

Sen protección

83,51

167,02

9603033NG9690S0001WZ

Rúa da Lagariza 16

Sen interese

Re

Sen protección

48,72

48,72

9603032NG9690S0001HZ

Rúa da Lagariza 14A

Baixo

B

Sen protección

25,62

25,62

9603031NG9690S0001UZ

Rúa da Lagariza 14

Sen interese

B

Sen protección

251,47

251,47

9603031NG9690S0001UZ

Rúa da Lagariza 14

Sen interese

B

Sen protección

115,36

230,72

9603031NG9690S0001UZ

Rúa da Lagariza 14

Sen interese

Re

Sen protección

108,90

108,90

9603012NG9690S0001TZ

Rúa de Celanova 32

Sen interese

B

Sen protección

135,70

271,40

9603023NG9690S0001IZ

Rúa da Lagariza 8

Sen interese

Re

Sen protección

35,97

71,93

9603022NG9690S0001XZ

Rúa da Lagariza 6

Medio

Ru

Ambiental

123,76

123,76

9603021NG9690S0001DZ

Rúa da Lagariza 4

Baixo

Re

Sen protección

156,13

312,27

9603020NG9690S0001RZ

Rúa da Lagariza 2

Baixo

B

Sen protección

71,12

71,12

9603019NG9690S0001XZ

Rúa do Cárcere 10

Baixo

B

Sen protección

37,96

37,96

9603018NG9690S0001DZ

Rúa do Cárcere 8

Medio

M

Ambiental

85,28

170,56

9603014NG9690S0001MZ

Rúa do Cárcere 4

Baixo

B

Sen protección

110,54

221,07

9603017NG9690S0001RZ

Rúa do Cárcere 2

Medio

B

Ambiental

94,55

189,10

9603011NG9690S0001LZ

Rúa de Celanova 30

Medio

B

Ambiental

184,36

368,71
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9603010NG9690S0001PZ

Rúa de Celanova 28

Medio

B

Ambiental

67,24

134,49

9603010NG9690S0001PZ

Rúa de Celanova 28

Sen interese

Re

Sen protección

25,93

25,93

32091A501013310000LM

Rúa da Balexa 3

Alto

Re

Tipolóxica

51,89

51,89

32091A501013310000LM

Rúa da Balexa 3

Baixo

B

Sen protección

32,41

32,41

32091A501013660000LR

Rúa de Celanova 48

Baixo

B

Sen protección

169,34

169,34

9804001NG9690S0001FZ

Rúa de Celanova 89

Baixo

B

Sen protección

70,00

139,99

9804001NG9690S0001FZ

Rúa de Celanova 89

Sen interese

B

Sen protección

28,96

57,92

9804001NG9690S0001FZ

Rúa de Celanova 89

Sen interese

Re

Sen protección

70,81

70,81

9804003NG9690S0001OZ

Rúa de Celanova 85

Baixo

B

Sen protección

70,18

140,36

9804003NG9690S0001OZ

Rúa de Celanova 85

Sen interese

Re

Sen protección

167,74

167,74

9804003NG9690S0001OZ

Rúa de Celanova 85

Sen interese

B

Sen protección

98,06

196,11

9804004NG9690S0001KZ

Rúa de Celanova 83

Sen interese

B

Sen protección

145,11

290,22

9804004NG9690S0001KZ

Rúa de Celanova 83

Sen interese

Re

Sen protección

131,69

131,69

9804005NG9690S0001RZ

Rúa de Celanova 81

Baixo

B

Sen protección

80,79

161,58

9804005NG9690S0001RZ

Rúa de Celanova 81

Sen interese

B

Sen protección

43,10

43,10

9804007NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 77

Sen interese

B

Sen protección

90,98

90,98

9804007NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 77

Sen interese

B

Sen protección

301,69

301,69

9804007NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 77

Sen interese

B

Sen protección

147,17

147,17

9804007NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 77

Sen interese

B

Sen protección

150,82

301,65

9804009NG9690S0001JZ

Rúa da Igrexa 4

Alto

B

Integral

248,51

248,51

9803103NG9690S0001IZ

Rúa de Celanova 75

Baixo

B

Sen protección

120,52

241,04

9803104NG9690S0001JZ

Rúa de Celanova 73

Baixo

Re

Sen protección

114,27

228,54

9803105NG9690S0001EZ

Rúa de Celanova 71

Baixo

B

Sen protección

141,99

283,97

9803106NG9690S0001SZ

Rúa de Celanova 69

Baixo

B

Sen protección

96,47

192,93

9803108NG9690S

Rúa de Celanova 67

Baixo

B

Sen protección

113,89

227,78

9803109NG9690S0001HZ

Rúa de Celanova 65

Baixo

Re

Sen protección

22,06

44,12

9803107NG9690S0001ZZ

Rúa de Celanova 67A

Baixo

M

Sen protección

21,04

21,04

9803110NG9690S0001ZZ

Rúa da Igrexa 2

Baixo

M

Sen protección

20,48

20,48

9803113NG9690S0001WZ

Rúa da Igrexa 6

Baixo

B

Sen protección

59,15

118,31

9803113NG9690S0001WZ

Rúa da Igrexa 6

Baixo

B

Sen protección

13,43

13,43

9803113NG9690S0001WZ

Rúa da Igrexa 6

Sen interese

Re

Sen protección

22,80

22,80

9704517NG9690S0001ZZ

Rúa da Igrexa 1

Sen interese

Re

Sen protección

50,30

100,59

9704518NG9690S0001UZ

Rúa da Igrexa 3

Baixo

Re

Sen protección

84,67

169,34

9704519NG9690S0001HZ

Rúa da Igrexa 5

Sen interese

B

Sen protección

196,80

393,60

9704521NG9690S0001UZ

Rúa da Igrexa 7

Alto

B

Tipolóxica

111,76

223,51

9704522NG9690S0001HZ

Rúa da Igrexa 9

Baixo

B

Sen protección

124,55

249,09

9803112NG9690S0001HZ

Rúa da Igrexa 4

Sen interese

Re

Sen protección

31,14

31,14

9803102NG9690S0001XZ

Travesía da Igrexa 1

Baixo

B

Sen protección

53,60

53,60

9803101NG9690S0001DZ

Rúa da Igrexa 10

Baixo

B

Sen protección

112,92

112,92

9704514NG9690S0001JZ

Rúa de Celanova 61

Sen interese

Re

Sen protección

74,54

149,08

9704515NG9690S0001EZ

Rúa de Celanova 61A

Sen interese

B

Sen protección

97,99

97,99
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9704513NG9690S0001IZ

Rúa de Celanova 59

Baixo

Re

Sen protección

85,81

171,61

9704524NG9690S0002SX

Rúa de Celanova 57

Medio

B

Ambiental

96,73

193,46

9704523NG9690S0001WZ

Rúa de Celanova 55

Sen interese

B

Sen protección

155,91

311,82

9704523NG9690S0001WZ

Rúa de Celanova 55

Baixo

Re

Sen protección

32,02

64,03

9704509NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 53

Alto

B

Tipolóxica

153,09

306,19

9704508NG9690S0001DZ

Rúa de Celanova 45

Medio

Re

Ambiental

79,24

158,48

9704508NG9690S0001DZ

Rúa de Celanova 45

Baixo

Re

Sen protección

14,44

14,44

9603009NG9690S0001TZ

Rúa de Celanova 26

Medio

B

Ambiental

99,44

198,89

9704507NG9690S0001RZ

Rúa de Celanova 47

Medio

Ru

Ambiental

9603056NG9690S0001JZ

Rúa de Celanova 18

Baixo

B

Sen protección

9603056NG9690S0001JZ

Rúa de Celanova 18

Alto

Re

9603008NG9690S0001LZ

Rúa de Celanova 24

Alto

9603057NG9690S0001EZ

Rúa de Celanova 22

9603057NG9690S0001EZ

44,93

44,93

182,88

365,76

Tipolóxica

31,86

63,73

Re

Tipolóxica

25,84

51,69

Medio

Re

Ambiental

41,30

41,30

Rúa de Celanova 22

Sen interese

Re

Sen protección

93,42

93,42

9704701NG9690S0001RZ

Rúa de Celanova 43

Baixo

Ru

Sen protección

91,44

91,44

9604207NG9690S0001MZ

Rúa de Celanova 41

Baixo

B

Sen protección

91,26

182,52

9604206NG9690S0001FZ

Rúa de Celanova 39A

Baixo

Ru

Sen protección

31,12

31,12

9604205NG9690S0001TZ

Rúa de Celanova 39

Medio

Ru

Ambiental

49,20

98,40

9604204NG9690S0001LZ

Rúa de Celanova 37

Medio

Ru

Ambiental

32,47

64,94

9604203NG9690S0001PZ

Rúa de Celanova 35

Medio

Ru

Ambiental

64,40

128,80

9604202NG9690S0001QZ

Rúa de Celanova 33

Medio

Ru

Ambiental

48,57

48,57

9604201NG9690S0001GZ

Rúa de Celanova 31

Medio

B

Ambiental

193,96

387,93

9605003NG9690S0001UZ

Rúa de Celanova 27

Baixo

B

Sen protección

193,29

386,57

9605003NG9690S0001UZ

Rúa de Celanova 27

Sen interese

B

Sen protección

104,82

104,82

9605002NG9690S0001ZZ

Rúa de Celanova 25

Baixo

B

Sen protección

160,44

320,88

9605002NG9690S0001ZZ

Rúa de Celanova 25

Baixo

B

Sen protección

68,64

68,64

9605002NG9690S0001ZZ

Rúa de Celanova 25

Baixo

Re

Sen protección

97,98

97,98

9605002NG9690S0001ZZ

Rúa de Celanova 25

Sen interese

Re

Sen protección

102,23

102,23

9605005NG9690S0001WZ

Rúa de Celanova 23A

Baixo

Re

Sen protección

96,64

96,64

32091A016000020000BY

Rúa de Celanova 21

Baixo

Re

Sen protección

71,56

143,12

32091A016000020000BY

Rúa de Celanova 21

Baixo

B

Sen protección

56,95

56,95

9605001NG9690N0001SD

Rúa de Celanova 23

Sen interese

Re

Sen protección

50,76

101,51

9605001NG9690N0001SD

Rúa de Celanova 23

Baixo

B

Sen protección

49,67

49,67

9605001NG9690N0001SD

Rúa de Celanova 23

Sen interese

Re

Sen protección

136,53

136,53

DB0301400NG96B0001DG

Rúa da Regueira 4

Sen interese

B

Sen protección

161,56

323,11

002000100NG96B0001AG

Sen interese

Re

Sen protección

130,22

130,22

Sen interese

B

Sen protección

165,86

331,72

DB0307200NG96B0001TG

Rúa da Regueira
Lugar de Vilar de
Santos
Lugar de Vilar de
Santos

Sen interese

B

Sen protección

79,30

79,30

32091A016005380001ZJ

Rúa da Igrexa

Sen interese

B

Sen protección

133,21

133,21

9704511NG9690S0001DZ

Rúa de Celanova 55B

Sen interese

Re

Sen protección

149,14

149,14

DB0307200NG96B0001TG
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9704511NG9690S0001DZ

Rúa de Celanova 55B

Sen interese

Re

Sen protección

33,99

33,99

9704511NG9690S0001DZ

Rúa de Celanova 55B

Sen interese

Re

Sen protección

27,07

27,07

9704505NG9690S0001OZ

Rúa de Celanova 49

Medio

Re

Ambiental

67,91

67,91

9704506NG9690S0001KZ

Rúa de Celanova 51

Medio

Re

Ambiental

38,83

38,83

9603001NG9690S0001WZ

Rúa de Celanova 14

Sen interese

B

Sen protección

85,54

171,09

32091A501013650000LK

Rúa de Celanova 46

Sen interese

B

Sen protección

253,59

253,59

32091A501012730000LD

Rúa de Celanova 12

Baixo

B

Sen protección

164,42

164,42

32091A501012720000LR

Rúa de Celanova 10

Sen interese

B

Sen protección

166,68

333,37

32091A501012720000LR

Rúa de Celanova 10

Baixo

B

Sen protección

31,04

31,04

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Baixo

Re

Sen protección

89,98

89,98

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Baixo

B

Sen protección

90,40

90,40

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Sen interese

Re

Sen protección

43,22

43,22

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Baixo

B

Sen protección

123,25

246,49

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Baixo

M

Sen protección

52,28

52,28

32091A501012740000LX

Lugar de Vilar de
Santos 39

Baixo

Re

Sen protección

29,50

29,50

9603052NG9690S0001RZ

Rúa da Cabadiña 1

Baixo

M

Sen protección

39,29

39,29

9603052NG9690S0001RZ

Rúa da Cabadiña 1

Baixo

Re

Sen protección

166,96

333,93

9603052NG9690S0001RZ

Rúa da Cabadiña 1

Sen interese

Re

Sen protección

121,83

121,83

9603052NG9690S0001RZ

Rúa da Cabadiña 1

Sen interese

B

Sen protección

76,71

153,41

9603052NG9690S0001RZ

Rúa da Cabadiña 1

Sen interese

Re

Sen protección

96,27

96,27

9704512NG9690S0001XZ

Rúa de Celanova 59A

Baixo

B

Sen protección

42,40

42,40

32091A501012750000LI

Rúa da Cabadiña 12

Sen interese

B

Sen protección

36,18

36,18

32091A501012750000LI

Rúa da Cabadiña 12

Sen interese

Re

Sen protección

140,15

280,30

32091A501012750000LI

Rúa da Cabadiña 12

Sen interese

Re

Sen protección

114,11

114,11

32091A501012750000LI

Rúa da Cabadiña 12

Sen interese

Re

Sen protección

89,49

89,49

9603029NG9690S0001HZ

Rúa da Lagariza 12C

Baixo

M

Sen protección

20,86

20,86

9704516NG9690S0001SZ

Rúa de Celanova 63

Alto

B

Estrucural

426,34

852,68

9603055NG9690S0001IZ

Rúa da Lagariza 26H

Sen interese

B

Sen protección

125,79

125,79

32091A501013640000LO

Rúa de Celanova 44

Sen interese

Re

Sen protección

115,90

231,80

32091A501013640000LO

Rúa de Celanova 44

Sen interese

Re

Sen protección

26,33

26,33

32091A501013640000LO

Rúa de Celanova 44

Sen interese

Re

Sen protección

69,37

69,37

9904516NG9690S0001LZ

Rúa de Celanova 42

Sen interese

B

Sen protección

167,74

335,47

9904504NG9690S0001UZ

Rúa de Celanova 40

Baixo

B

Sen protección

76,89

153,78

9904504NG9690S0001UZ

Rúa de Celanova 40

Sen interese

B

Sen protección

218,30

218,30

32091A501013290000LO

Rúa da Saínza

Medio

B

Ambiental

82,44

164,88

32091A501013290000LO

Rúa da Saínza

Sen interese

B

Sen protección

32,19

32,19

32091A501013610002ZU

Rúa da Sainza 1

Baixo

B

Sen protección

123,68

123,68
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32091A501013610001BY

Rúa da Sainza 1

Sen interese

B

Sen protección

230,11

460,23

32091A501013600000LL

Rúa da Sainza 3

Sen interese

B

Sen protección

48,70

48,70

32091A501013600000LL

Rúa da Sainza 3

Baixo

Re

Sen protección

86,55

86,55

32091A501013600000LL

Rúa da Sainza 3

Baixo

B

Sen protección

91,66

183,31

32091A501013600000LL

Rúa da Sainza 3

Baixo

M

Sen protección

86,89

86,89

12.

ORZAMENTO PROTEXIBLE A PARTIRES DO ORZAMENTO TOTAL

Segundo se define no artigo 48.2 do RD 2066/2008 de 12 de decembro, polo que se regula o Plan
Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012: “o orzamento protexido é o custe máximo de
execución da rehabilitación das vivendas e edificios a cuxos efectos se computará unha
superficie útil máxima de 90 m² por vivenda”. Dado que o orzamento da memoria é unha
estimación e non se coñecen con precisión aínda as superficies útiles coas que conta cada
vivenda, tomaranse uns valores aproximados en función das edificacións existentes nas tres zonas
de prioridade de actuación descritas tanto na Memoria para a solicitude de ARI, como no plano 11
que acompañaba á devandita solicitude. O orzamento protexible obterase multiplicando a superficie
útil existente sen superar os 90 m², polo Módulo Básico Estatal (MBE) tal e como se recolle no
artigo 9 do RD 2066/2008 de 12 de decembro polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e
Rehabilitación 2009-2012, e a cuantía deste último establécese na Disposición adicional segunda
do devandito Real Decreto cun importe de 758 euros/m² de superficie útil.
Así pois segundo se recolle no apartado 8 da Memoria de Solicitude do ARI o custo de contrata
total das rehabilitacións das vivendas sería o seguinte:
Nº
Vivendas
31
14
55
1

Custo
contrata m²
cons.

Superficie
constr.

Estado
Ruína
Malo
Regular
En Construcción

3.808,46
1.987,60
8.159,06
248,91

115 Bo

24.260,31

216 TOTAIS

38464,33

1.123,36 €

0,00

Factor
estado

Custo contrata.

100%
66%
33%
0

Total

1.123,36 €
741,42 €
370,71 €

4.278.271,56 €
1.473.638,14 €
3.024.633,94 €
0,00 €

0

0,00 €
8.776.543,65 €

Pola súa banda en función dos parámetros expostos ao principio deste artigo o presuposto
protexible sería o que recolle aproximadamente na seguinte táboa:
Nº Vivendas

Estado

31 Ruína
14 Malo
55 Regular
En
1 Construcción
115 Bo
216 TOTAIS

Superficie útil est. Custo protexible

Total

2.318,54
1.187,71
4.358,49

758
758
758

1.757.453,08
900.284,59
3.303.735,50

7.864,74

758

5.961.473,17
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Zona

Superficie útil estimada

Custo protexido

Prioridade 1

2.504,16

1.898.150,15

Prioridade 2

3.127,08

2.370.325,39

Prioridade 3

2.233,51

1.692.997,63

Total:

7.864,74

5.961.473,17

Así pois como acabamos de ver a superficie protexible útil total das vivendas existentes nas que se
precisan actuacións, no ámbito para o que se solicita a declaración de ARI estímase que podería
acadar os 7.864,74 m², cun custe global de rehabilitación protexible estimado de 5.961.473,17
euros.
A partires destes datos o orzamento protexible sería entonces:

3. Orzamento protexible da rehabilitación das vivendas
5.961.473,17 €

Custo de execución material protexible:

A continuación axúntase un cadro coas propostas de investimentos tendo en conta soamente os
orzamentos protexibles e que se trata dun municipio rural:
ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN

Total m² protexibles
Orzamento protexible

Ministerio de Vivenda

IGVS

Privado

7.864,74

até un máx. dun 50% art.
48.7.a RD 2066/2008

até un máx. dun 25% art.
47.a D 402/2009

resto

5.961.473,17

2.980.736,58

1.490.368,29

Contía media de 6.600€ por
vivenda rehabilitada

Contía media de 5.000€ por
vivenda rehabilitada

art.48.7.a RD 2066/2008

art.47.a D 402/2009

1.425.600

1.080.000

Nº de vivendas

216

Orzamento
máx
subvencionable
Custo
Contratación

de

Financiamento

8.776.543,65
8.776.543,65

6.270.943,65
1.425.600

1.080.000

6.270.943,65
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FINANCIACIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN
ANUALIDADES

nº actuacións

Ministerio de Vivenda

IGVS

Privado

2011

8

52.800

40.000

232.257,20

2012

8

52.800

40.000

232.257,20

2013

8

52.800

40.000

232.257,20

2014

12

79.200

60.000

348.385,80

2015

12

79.200

60.000

348.385,20

2016

12

79.200

60.000

348.385,20

2017

15

99.000

75.000

435.482,25

2018

15

99.000

75.000

435.482,25

2019

15

99.000

75.000

435.482,25

2020

18

118.800

90.000

522.578,70

2021

18

118.800

90.000

522.578,70

2022

18

118.800

90.000

522.578,70

2023

18

118.800

90.000

522.578,70

2024

18

118.800

90.000

522.578,70

2025

21

139.200

105.000

609.674,40

TOTAL

216

1.425.600

1.080.000

6.270.943,65

No que se refire aos custos de urbanización, propóñense as contías de subvención en función dos
datos dos cadros anteriores de subvención á rehabilitación e dun posible reparto por anualidades:

ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN
Ministerio de Vivenda

IGVS

Concello de Vilar
de Santos

ata un máx. dun 30% do
custo das obras co límite do
30% da sub. á Reh. art.
47.b D 402/2009

resto

Superficie total das
actuacións

28.189,80

até un máx. dun 30% do
custo das obras co límite do
30% da sub. á Reh. art.
48.7.b RD 2066/2008

Orzamento das obras

6.126.613,57

1.837.984,07

1.837.984,07

427.680

324.000

Orzamento
máx
subvencionable
Custo
Contratación

de

Financiamento

6.126.613,57
6.126.613,57

5.374.933,57
427.680

324.000

5.374.933,57
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FINANCIAMENTO OBRAS DE URBANIZACIÓN E REURBANIZACIÓN
ANUALIDADES

nº actuacións

Ministerio de Vivenda

IGVS

Concello de Vilar
de Santos

2011

8

15.840

12.000

199.071,60

2012

8

15.840

12.000

199.071,60

2013

8

15.840

12.000

199.071,60

2014

12

23.760

18.000

298.607,40

2015

12

23.760

18.000

298.607,40

2016

12

23.760

18.000

298.607,40

2017

15

29.700

22.500

373.259,25

2018

15

29.700

22.500

373.259,25

2019

15

29.700

22.500

373.259,25

2020

18

35.640

27.000

447.911,10

2021

18

35.640

27.000

447.911,10

2022

18

35.640

27.000

447.911,10

2023

18

35.640

27.000

447.911,10

2024

18

35.640

27.000

447.911,10

2025

21

41.580

31.500

522.563,32

TOTAL

216

427.680

324.000

5.374.933,57

En canto aos cadros deben tomarse como proposta cos datos actuais e considerar que están feitos
sobre estimacións de superficies moi xerais, e que en moitos casos os correspondentes proxectos
de rehabilitación, no que se refire a edificacións, e os proxectos de urbanización no que atinxe ao
espazo público, acotarán á súa medida o custe real que será seguramente bastante inferior ao
estimado aquí, xa que as contías finais dependerán da dispoñibilidade orzamentaria das
administracións, da variación que poda xurdir en vindeiros plans de vivenda e rehabilitación
respecto do actual e do cumprimento de obxectivos por parte do Concello de Vilar de Santos e dos
propietarios das vivendas. No caso da administración local dado que se trata dun concello rural de
pequena dimensión e cun baixo número de habitantes, na medida en que as previsións de gasto
para a urbanización e a reurbanización son importantes a tenor das estimacións feitas, enténdese
que podería contar coa axuda de outras administracións supramunicipais para o financiamento das
actuacións correspondentes, e non asumilas na súa totalidade en solitario.
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13.

INDICADORES DE SEGUIMENTO.

A continuación recóllense unha serie de indicadores que poden permitir a avaliación do
desenvolvemento das actuacións propostas na zona orixinaria do núcleo de Vilar de Santos logo da
declaración do ARI:
VARIABLE

INDICADOR
Número de proxectos de
recuperación e posta en valor
do patrimonio.

CRITERIOS DE MEDICIÓN
Número de proxectos.

Cálculo/Valor
Actualidade: diversos dentro do ámbito
como a creación do Museo da Limia ou
diversas airas transformadas en espazos
Patrimonio.
libres públicos logo do seu
acondicionamento.
Ano 2010:
% poboación<19 anos.
Grado de avellentamento da
poboación residente no núcleo 20 anos <% poboación< 59anos poboación<19 anos: 10,20% (40)
20 anos<poboación< 59 anos: 48,21 %
%poboación>60anos
de Vilar de Santos.
(189)
poboación>60 anos: 41,59 %
Sociedade e
(163)
economía
Evolución dos usos comerciais. Nº de novos establecementos
Ano 2010:
3 establecementos comerciais e 2
hostaleiros
Evolución do estado das
Nº das edificacións en función do Ano 2010:
edificacións
seu estado.
Bo estado: 202 (49,15%)
En construción: 2 (0,49%)
Regular: 126 (30,66%)
Malo: 21 (5,11%)
Ruína: 60 (14,60%)
Edificacións
Evolución do estado das
Nº das vivendas en función do
Ano 2010:
vivendas
seu estado.
Bo estado: 115 (53,24%)
En construción: 1 (0,46%)
Regular: 55 (25,46%)
Malo: 14 (6,48%)
Ruína: 31 (14,35%)
Extensión das redes
Ml de conducións de pluviais.
0 ml en cato á conexión de vivendas,
separativas de saneamento.
existen pola contra nalgunhas rúas
pequenas redes para a evacuación do
viario
Nº de puntos de luz.
Implantación de sistemas de
Ano 2010:
alumeado de alta eficiencia
Ata o de agora as melloras
enerxética e acaídos
concentráronse principalmente no
esteticamente para a
entorno da Rúa de Celanova.
Servizos
caracterización do núcleo.
m² de pavimento.
Mellora na pavimentación co
Ano 2010:
emprego de pavimentos
Os pavimentos empregados ata o de
drenantes que substitúan aos
agora no ámbito, agás os de terra teñen
altamente impermeables
un alto componente de
actuais.
impermeabilidade co cal non contribuen
á infiltración das augas atmosféricas no
terreo.
Incremento de zonas verdes.
m² de novas zonas verdes
Na actualidade ademais do Parque da
Cachalgura situado a carón da Casa do
Concello existen outros tres pequenos
espazos de recente acondicionamento
(Chafariz, Pereira e O Pociño).
Dotacións
Novos equipamentos
Nº de novos equipamentos.
Dentro do ámbito para o que se solicita a
declaración do ARI existe un pequeno
número de equipamentos, basicamente
concentrados no contorno da Casa do
Concello.
0 a día de hoxe.
Nº de novas solicitudes,
Desenvolvemento da
proxectos e memorias
tramitación de expedientes de
Tramitacións
realizados.
rehabilitación en edificacións
logo da declaración de ARI.
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14.

EXENCIÓNS PREVISTAS NO ARTIGO 48.3 DO RD 2066/2008.

En relación ás exencións de cumprimento das limitacións relativas a metros cadrados computables
a efectos do presuposto protexido sinaladas no devandito artigo 48.3 do RD 2066/2008 e recollidas
no acordo plenario municipal de 22 de abril de 2010, renúnciase de momento a elas.

15. DOTACIÓN PREVISTA DO PORTELO ÚNICO DE VIVENDA E ESTIMACIÓN
ORZAMENTARIA DO MESMO.
O portelo único, que podería instalarse en principio de xeito provisional nas oficinas da Casa do
Concello, terá a súa localización permanente en dependencias municipais dentro do propio Núcleo
Histórico de Vilar de Santos. Contaría con unha oficina duns 60 m², con persoal administrativo,
delineante, arquitecto técnico, e arquitecto superior, podendo estar algúns ou non a xornada
completa segundo se reflicte no cadro seguinte.
Nesta oficina, que faría as veces de portelo único, se realizaría a atención ao público,
asesoramento, elaboración de documentación técnica e administrativa, rexistro, etc, relacionadas
coa tramitación das axudas á rehabilitación e de cantas tarefas se lle encomende e queden
recollidas nos convenios asinados entre o Ministerio de Vivenda, a Xunta de Galicia e o Concello
de Vilar de Santos.
O seu horario debería 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 a 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 Vilar de Santos 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 Histórico, o de financiamento das Oficinas de Rehabilitación e Portelos
únicos, e os correspondentes á primeira fase de actuación rehabilitadora.
O persoal que se reflicte no cadro, e que se estima cubra a demanda de información dos habitantes
para o concello de Vilar de Santos, así como a tramitación das axudas á rehabilitación relativas ao
ámbito declarado ARI.
Nº
Persoas
previstas

Xornadas
Horarios

Arquitecto/a
técnico/a

1,00

0,75

Administrativo/a

1,00

1,00

Arquitecto/a
superior

1,00

0,50

Delineante
Proxectista

1,00

0,50

Gasto de persoal

Custe Bruto

Custe
Social

Custe
Laboral

Total
mensual

Total anual

1.972,12 €

295,82 €

2.267,94 €

1.700,96 €

20.411,46 €

1.291,30 €

459,77 €

1.751,07 €

1.751,07 €

21.012,84 €

2.283,60 €

342,54 €

2.626,14 €

1.313,07 €

15.756,84 €

1.649,70 €

538,99 €

2.188,69 €

1.094,35 €

13.132,14 €

5.859,44 €

41.424,30 €

585,94 €

4.142,43 €

6.445,38 €

45.566,73 €

773,45 €

5.468,01 €

Total

7.218,83 €

51.034,74 €

I.V.E.

1.299,39 €

9.186,25 €

8.518,22 €

60.220,99 €

Total Custes
Laborais
Xestión e
Supervisión

10%

Total Custes
Directos
Beneficio
Empresarial

12%
18%

Total
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O custo do portelo único poderá verse incrementado por gastos relativos a colaboracións, gastos
de alugueiro de local se fose necesario, material de oficina, subministración, carteis, publicidade,
etc.
15.1.

LABORES A DESENVOLVER POLO PERSOAL DO PORTELO ÚNICO.

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
Núcleo Histórico de Vilar de Santos, 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 Vilar de Santos.

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.
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As funcións de carácter secundario pódense salientar as seguintes tarefas específicas:
15.1..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.
15.1..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:
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 tv 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.)
15.1..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
Núcleo Histórico de Vilar de Santos. 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.
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15.1..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 Núcleo Histórico de Vilar de
Santos 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, á Concellaría
de Benestar Social do 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 procederase a describir máis polo miúdo as tarefas específicas que podería
desempeñar cada membro do equipo de xestión, a saber:
15.1..1. Director/a-Arquitecto/A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección, organización do traballo administrativo, xestión e planificación do funcionamento
xeral, coordenación do equipo que vai a traballar no Núcleo Histórico de Vilar de Santos.
Prensa, publicidade e comunicación. Relacións externas e difusión da actividade da OT.
(axudas existentes ou posibles nos ámbitos e iinformación ao público sobre as axudas e a súa
tramitación).
Elaboración de memorias e axudas na tramitación de convenios.
Recursos dispoñíbles e contabilidade.
Supervisión e coordenación 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 seguemento dos expedientes da rehabilitación do Concello.
Presencia continua no tramite de axudas entre os veciños, apoio nas sesións informativas nas
comunidades de veciños, etc.

15.1..2.
•
•
•
•
•
•

Arquitecto/a técnico/a

Colaboración coa direccion 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.
Informacion, orientación e opciones de melloras nas propostas da execución
Bases de datos e informatización da Oficina.
Seguimento de obras, información específica requerida polos técnicos adscritos as obras en
execución.

15.1..3. Delineante
• Actualización e ordenación do arquivo gráfico.
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•
•

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

15.1..4. 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.)

16. BORRADOR DE ORDENANZA
CONVOCATORIA DAS AXUDAS.
16.1.

DE

REGULACIÓN

DAS

ACTUACIÓNS

E

CONVOCATORIA DE AXUDAS.

Con respecto á recomendación de remisión de convocatoria das axudas, proponse a seguinte:
“Convocatoria de axudas á Rehabilitación de edificios e vivendas do ARI de Vilar de
Santos”.
ANUNCIO
A Alcaldía do Concello de Vilar de Santos, mediante Resolución con data .... de ... de 2.011,
acordou a apertura da convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas da Área
de Rehabilitación do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, Obxectivos 2011, 2012...
Os procedementos e requisitos serán os contidos na Ordenanza Reguladora das Axudas para a
Área de Rehabilitación do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, Obxectivos 2011, 2012..., acordada
polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día .... de ..... de 2.011, e publicada definitivamente
no B.O.P. nº .... , do ..... de ..... de 2.011.
As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vilar de Santos durante o
prazo de TRINTA DÍAS naturais, contados dende o día seguinte ao da publicación do presente
anuncio no B.O.P.
Vilar de Santos a...de... de dous mil once.
O Alcalde
Asdo. ...................... “
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16.2.

BORRADOR DA ORDENANZA DE REGULACIÓN DE ACTUACIÓNS.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E
VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO NÚCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE
SANTOS.
Exposición de motivos:
I. En desenvolvemento dos convenios asinados entre o Ministerio de Vivenda, a Xunta de Galicia e
o Concello de Vilar de Santos, regúlanse nesta ordenanza os criterios e procedementos que
cómpre seguir para acceder ás axudas públicas destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas
no Núcleo Histórico de Vilar de Santos.
II. Os programas de actuación subvencionados abranguen a rehabilitación de vivendas e edificios e
os seus elementos comúns. Con eles téntase estimular a rehabilitación do núcleo histórico, tanto na
súa dimensión física como na da súa necesaria revitalización social, económica e cultural. Estas
axudas económicas veñen a resolver unha demanda xeneralizada da poboación afectada para a
creación da Oficina Municipal de Rehabilitación de Vivenda do Concello de Vilar de Santos que
desenvolverá os programas de vivenda postos en marcha polo Ministerio de Vivenda abeirados no
Plan Vivenda 2009-2012 e os programas da Comunidade Autónoma de Galicia.
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 Núcleo Histórico de Vilar de Santos 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 e
eficiencia enerxética.
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. 2066/2008 de 12 de decembro
(BOE nº 309 de 24 de decembro) para o período 2009-2012, e o D. 402/2009 de 22 de outubro
(DOG nº 217 de 5 de novembro) e Resolución do 3 de xullo de 2009 da Subsecretaria do Ministerio
da Vivenda (BOE nº 174 de 20 de xullo).

CAPITULO PRIMEIRO: DISPOSICIÓNS XERAIS.
Artigo 1. Obxecto.
1. Esta ordenanza regula o desenvolvemento e execución dos convenios subscritos entre a
Xunta de Galicia e o Concello de Vilar de Santos en materia de actuacións na Área de
Rehabilitación Integral (ARI) do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, dentro do marco
estabelecido polo RD 2066/2008 de 12 de decembro, polo que se aproba o Plan Estatal de
Vivenda e Rehabilitación 2009-2012, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda, e
Convenio de colaboración subscrito entre o Ministerio da Vivenda e a Comunidade
Autónoma de Galicia para aplicación do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 20092012, publicado en data 20 de xullo no BOE nº 174, segundo a Resolución do 3 de xullo da
Subscecretaria do Ministerio.
2. Ademais, esta ordenanza será de aplicación ao desenvolvemento dos convenios que se
subscriban entre a Xunta de Galicia e o Concello de Vilar de Santos no marco do Plan de
vivenda.
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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:
1. Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia.
2. Pola Lei 38/2003 xeral de subvencións e polo R.D. 887/2006 de 21/07/06 polo que se aproba o
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións e normas concordantes.
3. Pola Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, nos aspectos non previstos nas anteriores normas.
4. Polo R. D. 2066/2008 de 12 de decembro, polo que se aproba o Plan Estatal de Vivenda 20092012.
5. Polo D. 402/2009, do 22 de outubro, polo que se estabelecen as axudas públicas en materia de
vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no R. D.
2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
6. Pola Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.
7. Polas bases de execución dos orzamentos do Concello de Vilar de Santos.
8. Polas 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.

Artigo 4. Ámbito territorial.
O ámbito territorial desta ordenanza é:
a) Área de Rehabilitación Integral (ARI) do Núcleo Histórico de Vilar de Santos, declarada
Área de Rehabilitación polo conselleiro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas o ............., conta cunha superficie de 147.981 m² dentro do núcleo de Vilar
de Santos.
b) Poderán establecerse novos ámbitos de aplicación a outras áreas de rehabilitación, logo de
se aprobaren polo procedemento establecido para o efecto.
Artigo 5. Tipos de actuación.
As disposicións desta ordenanza serán de aplicación ás seguintes actuacións:
Rehabilitación en edificios con uso residencial
a) Rehabilitación de vivendas e actuacións para o acaemento das condicións de habitabilidade,
de seguridade, accesibilidade e eficiencia enerxética das vivendas en edificios residenciais. As
actuacións en vivendas deberán atender prioritariamente á mellora das condicións de
habitabilidade relativas á accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, distribución
interior, instalacións de auga, electricidade, ventilación, iluminación natural e aireación,
illamento térmico, servizos hixiénicos e instalación doutros servizos de carácter xeral.
b) Rehabilitación de edificios completos.
c) Actuacións nos elementos comúns das edificacións e de mellora da seguridade,
estanqueidade, accesibilidade, eficiencia enerxética e emprego de enerxías renovabeis, así
como de conservación dos elementos que demandasen os valores histórico-artísticos,
arquitectónicos e/ou ambientais. Dentro destas actuacións entenderanse ademais incluídas:
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A instalación de ascensores.
As instalacións para a detección e prevención de incendios e habilitación de vías de
evacuación.
A supresión de antenas individuais e instalación de antenas colectivas.
O acaemento de accesos e circulación para uso de persoas con mobilidade reducida.
Reforzos estructurais, elementos singulares da edificacion.

Artigo 6. Características das axudas económicas.
1. As axudas económicas abeiradas aos convenios asinados entre coa Xunta de Galicia
citados no apartado 2 do artigo 1 desta ordenanza terán o carácter de subvención a fondo
perdido e poderán acollerse a elas calquera das actuacións consignadas no seu artigo 5
das presentes.
2. As axudas serán concedidas tendo en conta os informes técnicos emitidos pola Oficina de
Rehabilitación de Vivenda en Vilar de Santos (Oficina de Rehabilitación).
3. Exclúense das axudas os proxectos que supoñan o derrubamento total da edificación e os
baleirados sen recuperación da estructura orixinal salvo xustifcación técnica
suficientemente motivada.
CAPITULO SEGUNDO: FINALIDADE DAS AXUDAS.
Artigo 7. Conformidade co planeamento.
1. Os inmóbeis e os usos para os que se soliciten 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. Poderán concederse axudas para obras parciais e circunstanciais en elementos
identificados polo órgano municipal competente como desconformes co planeamento
vixente. Nestes supostos, reducirase nun 25% a contía das axudas que lles fosen de
aplicación segundo a ordenanza e previa valoracion da Oficina de rehabilitación tendo en
conta os supostos de necesidade da obra, a licenza outorgada e a valoracion do conxunto
do edificio.

Artigo 8. Condicións 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. As actuacións en vivendas deberán atender prioritariamente á mellora das condicións de
habitabilidade relativas a distribución interior, instalacións de auga, electricidade,
ventilación, iluminación natural e aireación, illamento térmico, servizos hixiénicos e
instalacións doutros servizos de carácter xeral. Non se protexerán obras de acabados cuxa
finalidade sexa puramente decorativa. En todo caso, as vivendas deberán localizarse en
edificios que reúnan as condicións sinaladas no punto anterior.
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. Os inmobles deberán ter unha antigüidade maior de 10 anos, agás cando se trate de
adaptacións para uso de persoas con mobilidade reducida ou cando as obras sexan
necesarias para adaptar as instalacións á normativa técnica aplicable.
Artigo 9. Beneficiarios/as.
1. A nivel xeral segundo se recolle no artigo 5 do RD 2066/2008 de 12 de decembro “só
poderán acollerse ao financiamento do Plan as vivendas adquiridas para uso propio e as
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promovidas ou rehabilitadas para uso propio ou alugueiro que cumpran as condicións que
se recollen no devandito artigo”.
2. Poderán ser beneficiarias/os das axudas para a rehabilitación de vivendas, edificios e
elementos comúns, os/as propietarios/as, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de
uso sobre as vivendas, cando estas constitúan o seu domicilio habitual e permanente ou,
trala rehabilitación, o uso sexa destinado a domicilio habitual, para uso propio ou para
alugueiro.
3. Tamén poderán solicitar as axudas os/as titulares de vivendas desocupadas sempre que a
solicitude leve parello o compromiso de ocupalas eles mesmos ou transmitilas ou cedelas a
terceiras persoas en arrendamento ou por calquera outro título legalmente admisible,
sempre que sexa como residencia habitual. Este compromiso terá que se cumprir antes de
transcorridos seis meses desde que finalizasen as obras, e quedarán condicionadas as
axudas á efectiva ocupación das vivendas no devandito prazo, que poderá ser prorrogado
até un ano por solicitude da persoa interesada cando medie causa xusta.
4. As vivendas con axudas á rehabilitación deberán destinarse a domicilio habitual e
permanente do/a seu/sua propietario/a, ou ao arrendamento polo menos durante 5 anos
trala finalización das obras de rehabilitación (art.46 R.D. 2066/2008).

CAPITULO TERCEIRO: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN.
Artigo 10. Contías das axudas.
1.

Estabelécese unha subvención xeral do 75% do orzamento protexible para as actuacións
de Rehabilitación.

2. Non poderan ser subvencionadas as actuacións para uso propio das unidades familiares
que superen 6,5 veces o IPREM. (Art. 47 do RD. 2066/2008 e Art. 45 do D. 402/2009).
3. En calquera caso, a contía máxima da subvención non poderá exceder de 11.600 euros no
Núcleo Histórico de Vilar de Santos.
Artigo 11. Orzamento protexible.
1. Orzamento protexible será o resultante de aplicar os precios unitarios da Base de
datos da Construción de Galicia ao orzamento presentado. Excluiranse mobiliario,
elementos decorativos, carpintarías de aluminio e forxados de formigón; agás
informe favorable da Oficina de Rehabilitación.
2. Por orzamento presentado entenderase o presuposto xeral máis o imposto sobre o
valor engadido (IVE). O devandito orzamento será o resultado de lle adicionar ao
orzamento de execución material o beneficio industrial e os gastos xerais, máis os
custos dos honorarios facultativos e de xestión e os tributos satisfeitos por razón
das actuacións.
3. Contía mínima do orzamento protexible por actuación: Só se considerarán
actuacións protexibles aquelas que conten cun orzamento protexible superior a
1.000 euros por vivenda.(art 41 D. 402/2009) sexa cal sexa a actuación.
4. Contía máxima de orzamento protexible por actuación: Será a aceptada polos
técnicos adscritos ao programa e non pode superar os 90m² de superficie util
máxima por vivenda. (art. 48 R.D. 2066/2008 e art. 41 D. 402/2009) e aplicarase o
Módulo Básico Estatal en vigor (MBE: art. 9 e Art. 70 do R.D. 2066/2008,
Disposición adicional segunda):
a)Cando a actuación supoña a modificación da superficie útil destinada a
vivendas ou ao número destas, o orzamento protexible calcularase tendo
en conta a superficie e o número de vivendas que resulte despois de
realizadas as obras de rehabilitación consonte o seu proxecto.
b)Cando da rehabilitación dos elementos comúns dos edificios se deriven
necesariamente obras que afecten ás vivendas, poderá incluírse o seu custo
no orzamento protexible da devandita actuación.
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c) Rehabilitación de edificios dunha soa vivenda -unifamiliares. Para os
efectos desta ordenanza, enténdese por edificio dunha soa vivenda o
inmoble que alberga exclusivamente unha vivenda familiar con omisión de
calquera outro tipo de uso, agás despacho profesional, pequeno taller
integrado nela ou pequeño local con actividade comercial.

CAPITULO CUARTO: REQUISITOS XERAIS.
Artigo 12. Requisitos xerais.
Para os efectos de obter as axudas previstas na ordenanza será necesario o cumprimento dos
seguintes requisitos:
1º. As obras contarán coa preceptiva licenza municipal de obras nas que se faga constar a
descrición de todas as obras a executar. De non ter a licenza de obras no momento da
convocatoria das axudas admitirase a presentación da solicitude de licenza no Concello, e de ser o
caso acompañada do proxecto básico ou orde de excución.
2º. A edificación ou vivenda deberá ter uso residencial unha vez finalizadas as actuacións.
3º. As obras que teñan por obxecto actuacións sobre os elementos comúns do edificio deberán
garantir as debidas condicións de coherencia técnica e construtiva co estado de conservación do
edificio e das instalacións.

Artigo 13. Límites xerais das axudas.
As axudas económicas previstas nesta ordenanza terán as limitacións que a normativa aplicable
prevexa e as que estean establecidas no proceso de rehabilitación ou poidan establecerse
durante a vixencia dos distintos convenios. Esto é:
1. Nos inmobles se protexerán ate 90m² de superficie útil máxima nas actuacións para uso
propio.
2. Límite do 75% dos orzamentos protexidos
3. Non superar 6,5 do IPREM en vigor no conxunto da unidade familiar solicitante para uso
propio, sendo este último límite sen efecto para as solicitudes de rehabilitación destinadas
a alugueiro.
Artigo 14. Compatibilidade das axudas.
Estas axudas son compatibles con calquera outra, desta ou doutras administracións, coas
limitacións que se establezan nas distintas normativas reguladoras desoutras axudas, sen que se
poida superar, en ningún caso, o 100% do orzamento protexible.

CAPITULO QUINTO: PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN.
Artigo 15. Normas xerais.
1. A iniciación do procedemento realizarase mediante a aprobación da correspondente
convocatoria que terá necesariamente o contido indicado no artigo 23.2 da Lei xeral de
subvencións.
2. O procedemento realizarase mediante convocatoria aberta a través de resolucións anuais e
conforme o establecido no artigo 59 do R.D. 887/2006 de 21/07/06 polo que se aproba o
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
3. A instrución do procedemento corresponderá á Oficina de Rehabilitación que realizará de
oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e
comprobación dos datos en virtude dos que deberá formularse a proposta de resolución.
4. As propostas serán realizadas por unha Comisión Avaliadora que estará integrada polo
titular da Delegación de competencias, o/a Concelleiro/a delegado de Urbanismo ou quen
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o/a substitúa nesa competencia, que a presidirá, o/a interventor/a, o/a secretario/a do
Concello, e o/a director/a da Oficina de Rehabilitación, que actuará como relator/a da
Comisión. Os titulares poderán delegar noutra persoa ou persoas a condición de membro
da Comisión.
5. A resolución dos expedientes corresponderá ao órgano que teña a competencia para
autorizar o correspondente gasto, tras a proposta formulada pola Comisión Avaliadora.
6. O prazo para acordar a aprobación inicial da/s axuda/s será de cinco meses. Transcorrido
o citado prazo sen que se notifique a resolución que poña fin ao expediente, o interesado
poderá entender desestimada a petición para os pertinentes efectos.
7. Os/as solicitantes de axudas á rehabilitación de vivendas poden optar ao dereito de
solicitar préstamo convenido sen subsidiación (art. 48, punto 5 do RD 2066/2008).
Artigo 16. Procedemento.
1. As solicitudes de axuda para calquera dos programas de rehabilitación presentaranse en
instancia normalizada que se facilitará nas dependencias da Oficina de Rehabilitación, por
calquera dos medios estabelecidos no artigo 38 Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. Poderanse presentar durante os prazos de vixencia dos convenios asinados entre o
Concello de Vilar de Santos e a Xunta de Galicia, sempre que exista consignación
orzamentaria para o efecto.
3. O/a peticionario/a deberá solicitar, mediante impreso normalizado, unha visita de
inspección técnica previa ao inicio das obras subvencionábeis. Alén diso, deberá achegar a
información requirida e dar a súa conformidade ás obras inspeccionadas para as que se
solicitan as axudas. A visita técnica será efectuada polos técnicos da Oficina de
Rehabilitación para comprobar o estado da edificación e asesorar o/a peticionario/a sobre
as posibilidades de mellora e rehabilitación do inmoble.
4. Xunto coa solicititude oficial das axudas, presentarase toda a documentación necesaria
establecida no artigo 18.
5. Realizada a visita de inspección e o informe técnico por parte da oficina de rehabilitación
o/a solicitante poderá:
a) No caso de obras menores: solicitar da Oficina de Rehabilitación a prestación dos
servizos de redacción da documentación precisa para a obtención de licenza.
b) No caso de obras maiores: precisará técnico externo, que redactará o proxecto para a
obtención da licenza de obras e levará a direccion facultativa. Os técnicos da Oficina
de rehabilitación facilitarán a documentación dispoñible para facilitar a redacción do
proxecto.
Artigo 17. Solicitude oficial de axuda e documentación.
Realizada a visita de inspección e obtida a licenza de obras correspondente, as solicitudes de
axudas económicas presentaranse en impreso oficial normalizado, coa achega da seguinte
documentación:
1. Documentación relativa ao/á solicitante.
a) Fotocopia do DNI do/a solicitante e, de ser o caso, do seu representante formalmente
nomeado.
b) Cando se trate de actuacións nos elementos comúns dos edificios en réxime de propiedade
horizontal deberá achegarse certificación do/a secretario/a da comunidade de propietarios da
acta da reunión na que se designou ao seu presidente/a e da acta na que se recolla o acordo
de realización das obras. Se non existise comunidade de propietarios legalmente constituída,
deberá achegarse un escrito no que conste a conformidade de todos os copropietarios coa
realización das obras.
c) Documentación acreditativa dos ingresos e da composición familiar: será obrigada esta
documentación para a tramitación de todas as axudas reguladas nesta Ordenanza, salvo que
as vivendas sexan destinadas ao alugueiro.
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d) Declaración xurada de todas as subvencións solicitadas e concedidas para as actuacións
subvencionábeis por esta ordenanza.
e) A presentación da solicitude de subvención implica a aceptación das bases e obrigas
estabelecidas na presente Norma, así como a autorización para acadar os datos en poder das
administracións públicas que sexan necesarios para a tramitación da solicitude (certificación
expedida polo Tesoureiro municipal que acredite que se encontran ao día nas súas obrigas
fiscais do Concello). Deberase acreditar formalmente que os solicitantes non teñen débedas de
carácter tribuitario coas administracións públicas (Facenda da Xunta de Galicia, Axencia
Tributaria e Tesoreria Xeral da Seguridade Social).
2. Documentación acreditativa da titularidade do inmoble.
a) Nos supostos de propiedade ou dereito de uso: contrato de compravenda, certificación ou nota
simple do Rexistro da Propiedade, escritura de partición do legado hereditario, testamento e
certificado de últimas vontades, escritura pública de doazón, ou calquera outra documentación
que acredite suficientemente a titularidade do inmoble.
b) Nos supostos de arrendamento, e ao marxe de que as obras sexan promovidas polo/a
propietario/a ou polo/a inquilino/a, deberá achegarse, ademáis do estabelecido no punto
anterior, fotocopia do contrato de arrendamento e do convenio entre o/a propietario/a e o/a
inquilino/a no que se faga constar as obras e a autorización do/a propietario/a para realizalas,
cando tal autorización sexa legalmente esixible e, de ser o caso, a súa repercusión na renda
contractual e nas demais condicións pactadas.
3. Documentación relativa ao destino da vivenda.
a) Cando o/a solicitante sexa ou vaia ser residente habitual e permanente da vivenda para
rehabilitar, deberá achegar: certificado de empadroamento ou compromiso escrito de destinar a
vivenda á súa residencia habitual e permanente polo menos durante un período de cinco anos
dende a aprobación definitiva das axudas solicitadas.
b) Cando o/a solicitante non habite na vivenda para rehabilitar: compromiso escrito de destinar a
vivenda a residencia familiar habitual e permanente de terceiras persoas no prazo máximo de
seis meses e de manter a súa ocupación, cando menos, por cinco anos contados dende a
aprobación definitiva das axudas.
4. Documentación relativa as actuacións a realizar
a) Licenza das obras para as que se solicita axuda.
b) Proxecto da obra.
c) Orzamentos de execución de obra das empresas, dos técnicos e de ser o caso da direccion de
seguridade.

Artigo 18. Aprobación inicial das axudas.

1. Achegada a solicitude e a documentación complementaria que corresponda, e logo dos
informes oportunos, o órgano que ostente a atribución para autorizar o gasto, tras a
proposta da Comisión Avaliadora, resolverá sobre a concesión inicial das axudas. Esta
aprobación inicial terá a condición de acto de trámite necesario para a obtención das
axudas.
2. Unha vez recibida a comunicación da aprobación inicial, 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.
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3. Será preciso obter con caracter previo ao inicio das obras a cualificación provisional das
actuacións emitida por parte o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
Artigo 19. Contratación das obras.
1. Os/as solicitantes poderán contratar as obras coas empresas de construción que posúan o
correspondente documento de cualificación empresarial e cos profesionais competentes
que consideren máis oportuno.
2. Deberá constar na Oficina de Rehabilitación o orzamento de execución definitivo, asinado
polas partes.
Artigo 20. Inicio das obras.
1. As obras deberán iniciarse no prazo máximo de dous meses a partir da notificación da
aprobación inicial da subvención. O devandito prazo poderá prorrogarse polo mesmo
prazo, logo de solicitude xustificada. Transcorrido este período sen que comezasen as
obras, arquivarase o expediente tras trámite de audiencia ao/á interesado/a.
2. O/a solicitante promotor das obras comunicaralle formalmente á Oficina de Rehabilitación a
data do comezo das obras.
3. O/a solicitante ten a obriga de manter colocado o cartel informativo do programa de axudas
para a rehabilitación de acordo co deseño proposto pola Oficina de Rehabilitación durante
a execución das obras e até o cobro total das axudas solicitadas.
Artigo 21. Execución das obras.
1. As obras deberán executarse no prazo máximo estabelecido no acordo de concesión inicial
das axudas. Este prazo poderá ser prorrogado por proposta da Oficina de Rehabilitación,
se así o demanda o promotor solicitante das axudas e media causa xustificada. A prórroga
só se concederá unha vez e non poderá exceder da metade do tempo prescrito para o
prazo orixinal.
2. A interrupción das obras por un prazo superior aos tres meses sen causa xustificada
producirá a caducidade das axudas inicialmente concedidas.
3. As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou
documentación que serviú de base para a concesión inicial das axudas, non admitíndose
máis modificacións na súa execución que as autorizadas pola Oficina de Rehabilitación
que, en todo caso, deberán estar amparadas pola correspondente licenza.
4. A Oficina de Rehabilitación prestará o seu asesoramento técnico na execución das obras e
poderá, en todo o caso, supervisar de oficio as obras sempre que o considere oportuno, co
obxecto de comprobar o cumprimento das condicións ás que estean sometidas en virtude
das axudas concedidas.
5. Coa finalidade de garantir o axeitado seguimento das actuacións, 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 coa Oficina de rehabilitación.
Artigo 22. Remate das obras.
1. O/a solicitante das axudas á rehabilitación deberá comunicar á Oficina de Rehabilitación a
data de remate das obras.
2. Finalizadas as obras tramitarase a aprobación definitiva da axuda logo da presentación do
final de obra redactado polo técnico competente. Deberá achegar a documentación
redactada polo seu técnico director e as facturas correspondentes, co fin de que os
servizos técnicos da Oficina de Rehabilitación redacten o correspondente informe no que
se fará constar, cando menos, as datas de inicio e finalización das obras e o seu custo
final, así como o cumprimento das condicións ás que estean sometidas as actuacións.
3. A Oficina de Rehabilitación poderá requerir do/a interesado/a todas as facturas e
xustificantes de pago relacionados cos presupostos aprobados.
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4. En obras que precisen licenza de primeira ocupación, o outorgamento desta será
imprescindible para continuar co trámite de aprobación definitiva das axudas.
5. Será preciso obter con caracter previo á proposta de concesión de axudas a cualificación
definitiva das actuacións emitida por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
Artigo 23. Aprobación definitiva das axudas e criterio de outorgamento.
1. A partir da elaboración do informe de final de obra ou, de ser o caso, desde que se acredite
o cumprimento das condicións sinaladas na aprobación inicial, a Oficina de Rehabilitación
someterá o expediente ao órgano municipal correspondente para que este resolva sobre a
aprobación definitiva das axudas.
2. De acordo previo entre as partes o/a beneficiario/a das axudas, poderá autorizar, mediante
a tramitación do correspondente endoso e procedemento estabelecido, a percepción do
importe da subvención por parte da empresa adxudicataria das obras.
Artigo 24. Pagamento das axudas.
As axudas concedidas definitivamente serán aboadas unha vez que certifique o Concello a
finalización das obras e que a Xunta –a través da Consellería competente- emita o documento de
cualificación definitiva así como se xustifique o libre de débedas de carácter tributario coas
administracións implicadas na subvención (Administración local, Facenda da Xunta, Axencia
Tributaria e Seguridade Social).
O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) proporá o pagamento das axudas con cargo á Xunta
de Galicia (IGVS) e comunicará ao Ministerio de Vivenda, as que lle correspondan para que as
ingrese directamente ao Concello.

Artigo 25. Causas de denegación e perda das axudas.
As axudas poderán ser denegadas ou canceladas polas seguintes causas:
a) Non reunir as condicións esixidas por esta ordenanza, relativas aos solicitantes ou aos
inmobles para rehabilitar.
b) A realización de obras non previstas no proxecto e que non estean autorizadas pola Oficina de
Rehabilitación nin amparadas por licenza urbanística.
c) A grave incorrección técnico-construtiva das obras, apreciada pola Oficina de Rehabilitación e
constatada no proxecto ou na súa execución.
d) A non execución de obras previstas inicialmente que teñan incidencia nas condicións de
habitabilidade e seguridade a respecto do estado previo do inmoble.
e) Iniciar as obras sen autorización da Oficina de Rehabilitación.
f) Incumprir os prazos sinalados na aprobación inicial ou nas prórrogas concedidas, así como as
condicións relativas á ocupación das vivendas.
g) O impedimento ou obstaculización do acceso ás obras aos técnicos da Oficina de
Rehabilitación ou os adcritos ao programa por parte do promotor ou do contratista ou da
propiedade.
h) Non manter colocado o cartel da obra facilitado pola Oficina de Rehabilitación.
Artigo 26. Reintegro das subvencións.
1. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia do interese de demora
correspondente desde o momento do pagamento da subvención até a data na que se
acorde a procedencia do reintegro, nos casos e co procedemento que se estabelecen nos
artigos 37 e ss. da Lei 38/2003, xeral de subvencións.
2. Por infracción urbanística: A comisión dunha infracción urbanística tipificada como grave ou
moi grave nos inmobles obxecto das axudas por parte dos seus beneficiarios/as, no prazo
de cinco anos dende a súa aprobación definitiva, determinará a obriga de devolver o
importe das subvencións percibidas cos intereses que correspondan, sen prexuizo das
sancións que se lles puidesen impor.
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3. Pola execución de obras de calquera tipo sen contar coa preceptiva licenza, no prazo de
cinco anos dende a aprobación definitiva das axudas.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.
Primeira. Coeficientes ponderadores –IPREM.
1. A ponderación dos ingresos familiares realizarase segundo establece o RD 2066/2008 de 12 de
decembro no seu artigo 4. Para a determinación dos ingresos familiares se partira da base impoñible
xeral e do aforro correspondente á declaración ou declaracións presentadas por cada membro da
unidade familiar relativa o ultimo período impositivo con prazo de presentación vencido no momento
da solicitude. A cuantía resultante converterase en nº de veces o IPREM do conxunto familiar, que
deberá ser ponderado mediante a aplicación do coeficiente multiplicador único comprendido entre
0,70 e 1. Para o cálculo do IPREM “Indicador Público de Renda de efectos múltiples “do conxunto da
unidade familiar, teranse en conta os seguintes coeficientes de aplicación:

Número de membros da

Coeficiente

unidade familiar
1

1,00

2

0,90

3

0,80

4

0,75

5 ou mais

0,70

IPREM solicitante=suma das bases impoñibel e do aforro dos membros da unidade familiar X nº do
coeficiente dos membros unidade familiar.
2. En caso de que o/a solicitante ou algún dos membros da súa unidade familiar teña a condición
de discapacitado/a oficialmente recoñecido/a, nos termos estabelecidos pola lexislación do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aplicarase o coeficiente correspondente ao tramo seguinte ao
que correspondería pola súa composición familiar.
3. Non poderá solicitar axudas a Rehabilitación para uso propio a unidade familiar que supere 6,5
veces o IPREM en vigor no momento da solicitude.

Segunda. Outros convenios.
Mediante convocatorias específicas poderán establecerse liñas de axudas para actuacións de
rehabilitación de inmobles destinados a usos de interese público, social ou cultural, logo do
correspondente convenio que han establecer o Concello e os/as promotores/as das actuacións, no
que se determinará en cada caso a contía das subvencións e demais condicións das axudas.

Terceira. Promocións tuteladas.
1. O Concello, por si mesmo ou en convenio con outras institucións e organismos públicos, poderá
promover e desenvolver actuacións de rehabilitación destinadas ao aloxamento en aluguer de
vivendas e/ou locais en edificios de particulares e institucións mediante cesión de uso e
aproveitamento deles, establecido mediante convenio cos/as propietarios/as, co fin de recuperar o
investimento realizado no edificio rehabilitado.
2. Para o cálculo do período de cesión do edificio consideraranse a superficie útil cedida, a
situación do edificio, o importe das obras nel realizadas e o orzamento total, suma dos gastos
orixinados pola actuación, que deberá ser amortizado mediante o aluguer das súas partes.
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3. A dispoñibilidade e selección dos inmobles serán establecidas mediante convocatoria pública, ao
igual que a oferta de aluguer das vivendas ou locais.

Cuarta. Axudas a locais comerciais e outras actividades económicas.
Mediante convocatorias específicas poderanse establecer liñas de axudas para a mellora e
actualización dos locais de comercio e outras actividades económicas dentro do ámbito declarado
ARI.

Quinta. Constitución dunha comisión de seguimento.
Con independencia da tramitación prevista nesta ordenanza, compete á Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, velar polo
efectivo cumprimento da normativa aplicable ás actuacións financiadas no marco dos Plans de
Vivenda 2009-2012 e seguintes –respecto das cales o Concello efectúa a tramitación dos
expedientes en tanto órgano xestor- outorgando ou, se é o caso, denegando a cualificación
provisional e definitiva de cada actuación protexida co financiamento cualificado.

Disposición Final.
Conforme co estabelecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, esta ordenanza entrará en vigor aos quince (15) días hábiles da súa
publicación completa no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, unha vez aprobada
definitivamente polo Pleno da Corporación e rexerá en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación.
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17.

REPORTAXE FOTOGRÁFICA.

Neste documento aparecen edificacións significativas do ámbito, as edificacións e espazos públicos
que por relevancia e grao de deterioro son obxecto de representación gráfica corresponden:
-

Ao contorno da rúa de Celanova (estrada autonómica OU-531).

-

As marxes da estrada da Saínza (antigo trazado da estrada provincial OU-1114)
que atravesa de xeito diagonal o casco antigo de Vilar de Santos.

-

Ás principais rúas do núcleo de poboación que percorren dentro do ámbito.

-

As edificacións tradicionais que ben de forma illada ou ben formando rueiros dan
carácter ao Núcleo Histórico de Vilar de Santos.

-

Tamén aparecen as edificacións que polo seu estado de deterioro e a súa
significación como elementos de interese dentro do núcleo de Vilar de Santos
deberían ser intervidas de xeito prioritario.
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SEPARATA REPORTAXE FOTOS
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9603008, 9603056 e 9603057 na rúa de Celanova.

9604206.

9604205.

9604204.

9604203.

9603022 na rúa da Lagariza.

Consultora galega
Febreiro 2011

MEMORIA PARA A DECLARACIÓN DA ARI DO NUCLEO HISTÓRICO DE VILAR DE SANTOS.

9703303 na rúa da Saínza.
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9703304.

9703305.

9802801.

9703307.

9802820.
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9802819.

9703503.

9702717.

9702718.

9603505.

9603052 na rúa da Cabadiña.
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9702204 Forno comunal.

9702205 na rúa do Pasadizo.

9702704 na rúa do Pasadizo.

9702709 na rúa da Pereira

9702706.

9702705 na rúa do Pasadizo.
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9702710.

9702712.

9703613 na rúa da Lagariza.

9703612.

9703617.

9703601.
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9702402 na rúa da Fontevella.

9702403.

9802022.

9802021.

9802006 na rúa do Seixo.

9802003.
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9602414 na rúa das Viudas.

9701805 na rúa da Barreira.

9601009 na rúa do Pociño.

9601008.

9602424 na rúa do Canellón.
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Rúa de Celanova (OU-531).

Rúa da Saínza.

Rúa do Pasadizo.

Rúa do Canellón.

Rúa da Fontevella.

Rúa do Forno.
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18.

ANEXO PLANOS.

PLANOS DE INFORMACIÓN:
1A- SITUACIÓN E DELIMITACIÓN DO ÁMBITO.
1B- ORTOFOTO.
1C- PLANO CATASTRAL.
2- ANÁLISE DE PLANEAMENTO, PLAN XERAL MARZO 2001.
3- IDADE DAS EDIFICACIÓNS.
4- ESTADO DE CONSERVACIÓN DA EDIFICACIÓN.
5- GRAO DE INTERESE DA EDIFICACIÓN.
6- INTERVENCIÓNS PRIORITARIAS NA EDIFICACIÓN.
7- SISTEMAS: ESTRUTURA VIARIA, DOTACIÓNS, ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES.
8- TIPOS DE PAVIMENTO.
9- ESTADO DE PAVIMENTO.

PLANOS DE PROPOSTAS:
10- INTERVENCIÓNS NO ESPAZO PÚBLICO, RÚAS E ESTANCIAS.
11- PROPOSTAS DE INTERVENCIÓNS.
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