
Ditames Comisión asesora PEPRI entre o 01/07/2021 e o 30/09/2021 

 

1. Rúa Anxos núm:. 19 e 17. 

Nivel de protección: Anxos 19 III: estrutural. Ficha núm: 8824402/                                 

Anxos 17 IV: ambiental. Ficha núm: 8824403.  

Actuación proxectada: Reconstrución, rehabilitación e mellora da accesibilidade. 

Obxecto da consulta: Configuración do alzado (se se pode eliminar a bufarda de San 

Nicolás 16A), medidas a dispor para manter a lareira e a cambota; e a compatibilidade 

de manter as vivendas cosa condicións de habitabilidade. 

Ditame: 

A Comisión recomenda eliminar a bufarda nese caso admitiríase outro sistema de 

iluminación. Débese estudar a nova disposición da cambota se se trata dun elemento 

singular, xa que noutro caso, tras comprobar o estado e a funcionalidade actual destes 

elementos autorizaríase a súa retirada. Os servizos municipais estudarán e farán 

constar se o proxectado cumpre a normativa de habitabilidade no suposto de 

reedificación. 

 

2. Paseo Dársena, núm. 12 

Nivel de protección: ambiental. Ficha núm. 9222006 

Actuación proxectada: Reforma local comercial. 

Obxecto da consulta: admisibilidade desta proposta para a fachada. 

Ditame: 

A Comisión non pode emitir un ditame neste caso ao non dispoñer dun alzado 

conxunto dos edificios da rúa.  

En todo caso, infórmase desfavorablemente o proxecto no que respecta aos ocos 

proxectados, xa que deben realizarse coa adecuada proporción cos ocos do resto da 

fachada do edificio e cos dos baixos do resto dos edificios desta rúa. 

 Requírese, por tanto, que se presente o plano de alzado dos edificios da rúa e unha 

nova proposta sobre o tratamento dos ocos. 

 

3. Praza Parrote núm. 3 

Nivel de protección: Ambiental. Ficha núm. 9222203 

Actuación proxectada: Reestruturación inmoble. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade das obras para instalar un ascensor e modificar 

as escaleiras secundarias. 

 

 



Ditame: 

Este edificio, proxectado polo arquitecto Tenreiro no ano 1955, conta co nivel de 

protección ambiental. En principio, as obras que se proxectan parecen compatibles 

con este nivel de protección, aínda que a documentación técnica ten que ser 

completada segundo o establecido polo artigo 23 do PEPRI.  

O devandito proxecto acomodarase, en todo caso, ao resultado dos traballos 

arqueolóxicos, que deberán autorizarse previamente, de acordo cos informes do 

arqueólogo municipal, aos que debe someterse. 

 

4. Rúa Rego Auga, núm.17 

Nivel de protección: Integral .Ficha núm:8923207 

Actuación proxectada: Rehabilitación galerías e interior do portal 

Obxecto da consulta: Establecer as condicións de mantemento e conservación dos 

elementos do portal. 

Ditame: 

As obras autorizables no portal que conta coa protección específica de todos os seus 

elementos, catalogados, son de conservación e mantemento, polo que con esta 

limitación expresa, as obras resultan autorizables. 

 

5. Travesía Cordelería, núm. 1  

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm.: 8322308. 

Actuación proxectada: Ascensor e mellora accesibilidade. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade co nivel de proteción e o mantemento das 

portas. 

Ditame: 

A ficha do catálogo do PEPRI que lle corresponde a este edificio establece a obriga de 

inspeccionalo para comprobar o seu estado actual antes de autorizar algunha 

intervención neste, polo que antes de pronunciarse sobre as obras proxectadas, a 

Comisión solicita coñecer o resultado da devandita inspección.  

Sen prexuízo diso, faise constar que as escaleiras están especificamente protexidas 

polo que a súa eliminación non pode ser autorizada, o que obriga a estudar unha 

proposta que garanta a súa integridade, así como a funcionalidade do ascensor.  

 

6. Rúa Alcalde Manuel Casas, núm. 1 

Nivel de protección: Integral. Ficha núm. 8722301 

Actuación proxectada: Instalación caixeiro automático . 

Obxecto da consulta: admisibilidade dos materiais e cores que se proxectan. 

 



Ditame: 

A modificación do caixeiro que se proxecta supón a modificación das súas dimensións 

o que resulta autorizable sempre que a percepción deste elemento non se modifique.  

Pola alteración da percepción deste elemento na fachada, infórmase 

desfavorablemente o uso do vinilo que se propón, e a cor vermella deste, tendo en 

conta que contraveñen a normativa estética do PEPRI que non permite o vinilo nin a 

devandita cor. 

 

7. Rúa Álvaro Cebreiro, núm. 20  

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm.: 8724047. 

Actuación proxectada: Rehabilitar a fachada principal en mal estado do edificio. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade de separar a cuberta da galería do faldrón 

principal da cuberta existente, dispor cinc no teito da galería.  

Ditame: 

Para que a Comisión poida valorar as obras que se proxectan para modificar a 

cuberta, debe presentarse o plano que reflicta a situación actual da cornixa sobre a 

galería, en relación coa que se propón.  

Pola outra banda, convén lembrar que as novas cubertas teñen que cumprir o 

establecido no artigo 97 do PEPRI. 

 

8. Praza Pontevedra, núm. 21 

Nivel de protección: II. Integral (Edificio principal) Ficha núm: 8121002. 

Actuación proxectada: Instalar ascensor sen elementos sobre a cuberta. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade desta proposta coa protección integral. 

Ditame: 

As obras proxectadas para instalar o elevador son compatibles coa protección integral 

deste edificio polo que resultan autorizables. 

 

9. Rúa Galera, núm.2  

Nivel de protección: Integral .Ficha núm. 8724318 

Actuación proxectada: Reforma interior local. 

Obxecto da consulta: avaliar o novo documento sen recuado do acceso. As 

carpintarías proxéctanse en negro. 

Ditame: 

A reforma interior que se proxecta infórmase favorablemente.  



No que respecta á fachada da planta baixa debe aclararse o grafía de cor gris que se 

presenta no plano do alzado; e en todo caso, xustificar especificamente que se mantén 

a cor branca, co recercado ou marcación de cantería que a caracteriza.  

Os alzados do estado actual que figuran na documentación non se corresponden co 

estado actual das fachadas: as carpinterías, e os acabados dos paramentos, da 

fachada que se presentan non parecen corresponderse coas existentes e non se 

documentan, polo que para poder emitir un ditame sobre estas deberá presentarse a 

documentación técnica que permita valorar o estado actual e o proposto. 

 

10. Rúa Alfonso IX, núm. 2 

Nivel de protección: Integral. Ficha núm. 9223208 

Actuación proxectada: Reparación puntual da estrutura, e a conservación e mellora de 

zonas común (escaleira e portal)  

Obxecto da consulta: Condicións de mantemento dos elementos do portal e as 

escaleiras. 

Ditame: 

As obras que se proxectan para reparar a estrutura e os elementos comúns resultan 

compatibles co nivel de protección integral deste edificio polo que se informan 

favorablemente. 

 

11. Rúa Real, núm. 78-B 

Nivel de protección: Ambiental. Ficha: 8522421 (TB) (AC) 

Actuación proxectada: Instalación ascensor e substitución da escaleira que se 

modifica. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade das obras co nivel de protección ambiental, que 

presenta unha elevación puntual da cuberta para inserir o elemento do elevador. 

Ditame: 

As escaleiras están especificamente protexidas polo que a súa eliminación non pode 

ser autorizada, malia isto, semella que existen tramos que foron xa substituídos, polo 

que sería aconsellable inspeccionalas antes de autorizar ningunha intervención nela. 

Se fose o caso, deberá documentarse cada tramo da escaleira que fose obxecto 

dunha intervención anterior que desvirtuase ou modificase a súa singularidade. 

Igualmente, deberá tramitarse a intervención arqueolóxica do subsolo. 

A intervención proxectada na fachada, que recupera a súa configuración orixinal, 

infórmase favorablemente. 

 

12. Praza María Pita núm: 12, 4º  

Nivel de protección: Monumental. Ficha núm: 9023209.  

Actuación proxectada: División da vivenda en dúas. 



Obxecto da consulta: Admisibilidade da división da vivenda. 

Ditame: 

Ante a protección de nivel monumental como esta, o artigo 129 do PEPRI establece a 

obriga de manter e custodiar todos os elementos protexidos. 

Para que se autorice dividir a vivenda que se proxecta, debe achegarse a 

documentación que recolla, relacione, e xustifique que se conservan todos estes 

elementos, coma as carpinterías, molduras, pavimentos e demáis. 

 

13. Rúa Duran Loriga núm.16 (Banco de España). 

Nivel de protección: Integral (II). Ficha núm.8220304 

Actuación proxectada: Restauración da reixaría. 

Obxecto da consulta: Se se admite o uso de pintura para restaurar a rexaría en vez do 

pavonado que recomenda o art. 116. 

Ditame: 

Para restaurar a rexaría do edificio que conta co nivel de protección integral deberá 

utilizar pavonado consonte recomenda o artigo 116.2 do PEPRI, polo que cómpre 

xustificar no documento técnico o uso deste. 

 

14. Rúa Santa María núm. 9, baixo  

Nivel de protección: IV Ambiental. Nº catalogo: 92240119 

Actuación proxectada: Troco da carpintería da fachada do baixo. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade de substituír o cristal por carpintería de madeira. 

Ditame: 

A Substitución da carpintería que se solicita resulta axeitada aos principios de 

intervención consonte os artigos 70, 80 e 115 do PEPRI, polo que se informan 

favorablemente. 

 

15. Rúa Estreita de San Andrés, núm. 9. 

Nivel de protección: no catalogada.  

Actuación proxectada: Rehabilitación de estrutura. 

Obxecto da consulta: Executar as obras consonte a sentenza ditada. Avaliar as alturas 

da cuberta e da planta baixa. Terraza na parte posterior do edificio. 

Ditame: 

As obras que se proxectan para rehabilitar a estrutura deste edificio infórmanse 

desfavorablemente:  

− As cubertas que se proxectan teñen que axustarse aos parámetros 

establecidos no art. 97 do PEPRI.  



- En relación coa altura dos forxados, resulta autorizable a que se proxecta, 

sempre que se axuste a altura do teito da planta baixa e a altura da cornixa ás 

respectivas alturas da planta baixa e da cornixa do edificio lindeiro catalogado, 

consonte o art. 96.2 do PEPRI. 

 

16. Rúa Tabernas, núm. 11 

Nivel de protección: Integral. Ficha núm: 9222105.  

Actuación proxectada: Reestruturación da Sede da Real Academia Galega e Museo 

Emilia Pardo Bazán. 

Obxecto da consulta: avaliar a nova proposta coa eliminación da planta de sobreático. 

Ditame: 

A nova documentación que se achega contén  unha proposta na que se alixeira a 

estrutura da edificación da cuberta actual, ao eliminarse o cuarto de instalacións do 

ascensor desta, e o forxado da última planta. 

Por outra banda, recupérase o patio orixinal. Infórmase favorablemente a opción B. 

 

17. Rúa Real núm.66, 4º. 

Nivel de protección: Ambiental arquitectónica. Ficha núm: 8622323. Envolvente da 

cuberta (AC) e Tratamento baixo (TB). 

Actuación proxectada: Reforma integral da oficina para implantarlle unha nova 

vivenda. 

Obxecto da consulta: Avaliar a legalización destas obras: cumprir a obriga dos artigo 

32 e 71 do PEPRI. Definir os casos e as condicións da obriga do acondicionamento da 

cuberta. 

Ditame: 

As obras que se proxectan teñen por obxecto unha reforma puntual no edificio: a do 

interior do local, que non afecta aos elementos estruturais deste nin tampouco aos 

elementos catalogados.  

Considerando que o uso característico para as plantas altas dos edificios do ámbito é 

o residencial, infórmase favorablemente o solicitado. 

 

18. Rúa Real, núm. 22 

Nivel de protección: Integral. Ficha núm. 8723007 

Actuacións particulares: TA, TB e PEG 

Actuación proxectada: Instalación de ascensor. 

Obxecto da consulta: avaliar a localización do ascensor e a conservación dos 

elementos protexidos e de interese. 

 



Ditame: 

As obras que se proxectan acomódanse co establecido para o nivel de protección 

integral e na ficha do catálogo do PEPRI que lle corresponde ao edificio polo que se 

informan favorablemente, sen prexuízo das modificacións destas que podan resultar 

da intervención arqueolóxica que cómpre tramitar e autorizar antes de autorizar o 

solicitado. 

 

19. Rúa Real, núm. 22 

Nivel de protección: Integral. Ficha núm. 8723007 TA, TB e PEG 

Actuación proxectada: Mantemento do tellado 

Obxecto da consulta: características dos elementos da cuberta. Cinc. 

Ditame: 

As obras para manter o tellado infórmanse favorablemente. 

Retirarase  a cobertura de plástico da cuberta e repararanse os elementos 

deteriorados de cinc. 

O edificio conta con protección de nivel integral polo que a documentación que se 

achega resulta insuficiente para avaliar as obras que se proxectan. 

Deberá achegarse, consonte o artigo 23 do PEPRI: 

− Planos acotados da configuración estrutural da cuberta (vigas, pontons....). 

− Sección lonxitudinal da cuberta con cotas nos lugares de cambio dende o 

forxado do último andar. 

− Detalle de lucernario, ao preverse a súa substitución, a escala mínima 1:20. 

− Reportaxe fotográfico da cuberta dende o interior 

 

20. Rúa Zapatería num.7-9 

Nivel de protección: Ambiental. Ficha núm.9323225 

Actuación proxectada: Reconstrución dun inmoble. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade da cuberta que se proxecta e da unión funcional 

dos edificios que aparecen na mesma parcela catastral. 

Ditame: 

Estes edificios sitúanse na mesma parcela catastral polo que se permite a súa unión 

funcional aínda que debe manterse o muro divisorio porque se trata dun elemento 

catalogado que recolle especificamente a ficha do Catálogo do PEPRI que lle 

corresponde a este edificio, así como as alturas de todos os forxados. As cubertas que 

se presentan non se axustan ao establecido no artigo 97 do PEPRI polo que o 

proxecto infórmase desfavorablemente. 

 

 



21. Rúa Rego da Auga, núm. 37 (Teatro Rosalía de Castro) 

Nivel de protección: Monumental. Ficha núm.8823301. Farois de fundición A.14 

Actuación proxectada: Restauración dos farois 

Obxecto da consulta: establecer as condicións para restaurar os farois de fundición. 

Ditame: 

A  restauración dos farois que se solicita infórmase favorablemente. 

 

22. Proxecto de reurbanización da rúa San Andrés, entre a rúa Juana de Vega e 
o Pórtico de San Andrés. 

O proxecto municipal elaborado pola empresa EPTISA para urbanizar a rúa san 

Andrés exponse polo xefe do Servizo de Rehabilitación e a persoa encargada de 

redactalo 

Ditame: 

Con carácter xeral infórmase o proxecto favorablemente aínda que se realizan, para 

que se estuden as seguintes recomendacións:  

− Débese valorar iluminar individualmente tamén outros edificios singulares da 

mesma rúa.  

− O arborado debe ser dun porte que permita o seu control de forma que non 

modifique nin impida a percepción das fachadas dos edificios.  

− Revisar a continuidade do tratamento do pavimento na praza Santa Catalina 

para destacar a importancia da rúa San Andrés.  

− Reformular a localización e os contedores da zona arqueolóxica B  

− Eliminar os cableados que permanezan das redes de telecomunicacións e 

prever o acondicionamento do espazo que necesiten no futuro para a súa 

disposición soterrada.  

− Revisar o sistema da iluminación con catenaria para evitar que se produza un 

efecto túnel e poidan quedar zonas sen iluminación nas marxes da rúa.  

A representante da Xunta de Galicia lembra que o proxecto debe ser autorizado polo 

órgano competente da Dirección Xeral de Patrimonio. 

 

23. Rúa Amargura, núm. 15  

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm.: 9223207 

Actuación proxectada: reformar o edificio para dispor a actividade da fundación 

Greenalia de transición ecolóxica. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade da reforma interior e substitución da estrutura de 

formigón e outros elementos en mal estado e da proposta para recuperar a fachada 

posterior e manter a cuberta que se unifica,  co nivel de protección  

 



Ditame: 

Ao tratarse dun edificio que conta co nivel de protección estrutural, a estrutura debe 

manterse, así como a tabicaría interior. Con todo se se admite o cambio de uso, 

xustificaríase a eliminación desta como axustada e compatible coa protección da 

estrutura. para isto deberá documentarse o carácter destes paramentos e o seu 

interese arquitectónico ou a carencia del. 

No proxecto técnico e anexos que se presenten deben aparecer relacionados e 

documentados os elementos estruturais e singulares que se pretende reparar e os que 

se proxectan substituír coa análise puntual de cada un deles. 

As alturas dos forxados teñen que manterse. 

A proposta para a fachada ten que documentarse co alzado da fachada que consta no 

arquivo histórico e xustificar documentalmente que se reproduce esta. Unha vez que 

se achegue a documentación técnica que se indica avaliarase esta. 

 

24. Paseo Dársena, núm. 12 

Nivel de protección: ambiental (IV). Ficha núm. 9222006 

Actuación proxectada: Reforma local comercial. 

Obxecto da consulta: admisibilidade desta proposta para a fachada. 

Ditame: 

A planta baixa configúrase como unha única planta na que non existe unha entreplanta 

senón unha estrutura metálica non permanente, sendo esta a percepción que debe 

transmitirse no exterior da fachada, polo que a proposta sinalada como segunda ou B 

resulta máis acorde con esta lectura e cos ritmos dos ocos dos edificios do resto da 

rúa. 

Infórmase favorablemente a dita proposta. 

 

25. Travesía Cordelería, núm. 1  

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm.: 8322308. 

Actuación proxectada: Ascensor e mellora accesibilidade. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade co nivel de protección. 

Ditame: 

A reforma do portal que se proxecta para implantar o ascensor infórmase 

favorablemente, sempre que o ascensor sexa de cristal para garantir a percepción da 

escaleira e a súa iluminación. 

A intervención nas escaleiras do portal que está catalogado e os seus elementos 

protexidos ten que xustificarse, procurando outras solucións distintas da derruba dos 

seus elementos, como dispor instalacións ou estruturas provisorias ou facilmente 

reversibles, como ramplas sobre as escaleiras, conservando a integridade destas, de 

xeito que con futuras tecnoloxías de accesibilidade chegue a recuperarse a súa 

situación actual. 



26. Rúa Álvaro Cebreiro, núm. 20  

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm.: 8724047. 

Actuación proxectada: Rehabilitar a fachada principal en mal estado do edificio. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade de separar a cuberta da galería do faldrón 

principal da cuberta existente, dispor cinc no teito da galería.  

Ditame: 

As obras que se solicitan resultan autorizables polo que se informan favorablemente. 

 

27. Rúa Real, núm.78-B 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha: 8522421 (TB) (AC) 

Actuación proxectada: Instalación ascensor e substitución da escaleira que se 

modifica. 

Obxecto da consulta: Compatibilidade das obras co nivel de protección ambiental, que 

presenta unha elevación puntual da cuberta para inserir o elemento do elevador. 

Ditame: 

Logo de que o persoal técnico comprobase o estado actual da escaleira, constatouse 

a existencia de diferentes situacións de interese arquitectónico, lonxe dunha valoración 

unitaria que motivaron a súa catalogación, e considérase que a intervención que se 

proxecta mellora esta, polo que se informa favorablemente se se acompaña coa 

achega da proposta de dispor unha baranda que semelle a orixinal catalogada en todo 

o seu trazado, e eliminar os distintos tramos e tipoloxías da actual. 

Respecto da carpintaría das portas convén avaliar a súa substitución considerando a 

porta orixinal que aínda existe e conservar, se for o caso, os elementos estéticos de 

metal destas. 

 

28. Rúa Durán Loriga, núm.16 (Banco de España). 

Nivel de protección: II Integral. Ficha núm.8220304 

Actuación proxectada: Restauración das reixas. 

Obxecto da consulta: Resolver alegación da interesada respecto de que, as reixas son 

de ferro forxado e as decoracións de ferro fundido, polo que no e recomendable aplicar 

o pavonado, e por tanto proponse o acabado con aceite e grafito e aplicar esmalte 

para o caso de que a limpeza do galvanizado en quente non sexa recomendable. 

Ditame: 

As obras resultan compatibles coa protección do edificio e xustificada o xeito de tratar 

as reixas, polo que se informa favorablemente a solicitude. 

 

29. Rúa Orzán, núm. 64 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha núm: 8624211. Planta engadida (PE) 



Actuación proxectada: rehabilitación do edificio. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade do engadido dunha planta segundo o proxectado. 

Modificase o Proxecto para o que se concedeu licenza. 

Ditame: 

As obras proxectadas infórmanse favorablemente baixo a condición de que se trate a 

fachada posterior como medianeira ou cun tratamento estético integrado no conxunto. 

 

30. Rúa Panaderas, núm. 14-16 

Nivel de protección: IV Ambiental Ficha núm: 8926121 y 8926122. (PE) 

Actuación proxectada: Rehabilitación co unión funcional e ampliación de dous 

edificios. 

Obxecto da consulta: Sobre a unión funcional, as obras proxectadas nas fachadas, o 

acceso ao patio traseiro (pasarela ou elevador) e resolución da cuberta con cinc. 

Ditame: 

Respecto das propostas que se achegan para intervir nas fachadas, as opcións 

segunda e terceira acomódanse coa recuperación da tipoloxía orixinal; porén, cómpre 

lembrar que as galerías serán corpos voados acristalados sobre a fachada, polo que 

esta ten que configurarse conforme a orixinal; serán de madeira, as fiestras serán de 

guillotina e os cristais simples. 

O elevador que se se presenta é a solución máis axeitada para garantir a 

accesibilidade, polo que debe primarse sobre a rampla. 

A cuberta ten que cumprir o establecido no artigo 97 do PEPRI, e conservar a súa 

tipoloxía; inserido no faldrón pódese dispor velux para mellorar a iluminación, como na 

proposta segunda que se achega. 

Os forxados teñen que manter a súa posición orixinal, permitindo a lectura individual 

de cada edificio, polo que non se autoriza a súa alteración. 

Non se permite o uso do cinc agás nos casos previstos no PEPRI, para os supostos 

nos que o edificio dispuxese deles orixinariamente. 

 

31. Rúa Nova, núm. 15 baixo 

Nivel de protección: III. Estructural  Ficha núm: 8522009 (TB) (AC). 

Actuación proxectada: Reforma de local para destinalo a café bar. 

Obxecto da consulta: Se as obras proxectadas con levan o tratamento da fachada da 

planta baixa. 

Ditame: 

A reforma interior que se solicita infórmase favorablemente, non así a cartelería que se 

proxecta ao non axustarse ás determinacións do PEPRI, isto é, debe colocarse no oco 

da fachada, e configurarse cos materiais, dimensións e cores consonte o establecido 

nos. art 105, 111 e 113 do PEPRI. 



A carpintería de acceso realizarase con portas de madeira e cristal segundo o 

establecido. Non se admite a disposición de elementos metálicos que impidan a visión 

da fachada. 

 

32. Rúa Alameda, núm. 42 

Nivel de protección: Ambiental (IV). Ficha núm: 8321609 

Actuación proxectada: Instalación dun ascensor.  

Obxecto da consulta: Nova proposta da instalación do ascensor. 

Ditame: 

As obras que se solicitan axústanse a normativa polo que se informan favorablemente, 

sen prexuízo das condicións que resulten do necesario informe arqueolóxico. 

 

33. Rúa San Agustín, núm. 9 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha: 8924307. TA, TF, TB 

Obxecto da consulta: admisibilidade de implantar o uso residencial en todo o edificio  

Ditame: 

As obras que se solicitan resultan autorizables polo que se informan favorablemente 

sen prexuízo do resultado da intervención arqueolóxiica que poderá determinar 

modificacións no  proxecto que se informa. 

 

34. Praza de España, núm.3  

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha núm. 9026013. PE. (Declaración ruina) 

Actuación proxectada: Reformar o edificio  

Obxecto da consulta: Obras autorizables neste edificio en situación de ruína e se fose 

o caso o tratamento da TA. 

Ditame: 

A Comisión, logo de avaliar inicialmente a situación do edificio, acorda adiar o asunto 

para que se tramite a achega dos informes sobre a titularidade do viario e as 

condicións para que a parcela acade a condición de solar. 

 

35. Rúa Sinagoga, núm.12 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha núm: 9423106 

Actuación proxectada: Reestruturar e ampliar o edificio para dispor unha vivenda 

unifamiliar. 

Obxecto da consulta: Alegación ao ditame do 26.04.2021 en relación a modificación da 

altura dos forxados. 

 



Ditame: 

Non se autoriza a alteración da posición dos forxados nin no PEPRI, nin na Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia nin na Lei de Rehabilitación, de rexeneración e 

renovación urbanas de Galicia, polo que cómpre rexeitar o escrito de alegacións que 

se achega. 

 

36. Rúa Cordoneria, núm. 1 

Nivel de protección: Sen protección 

Actuación proxectada: Instalar paneis solares na cuberta. 

Obxecto da consulta: instalación de paneis solares integrados na cuberta e SATE en 

fachada e medianeira. 

Ditame: 

Este edificio non conta con protección específica e non está catalogado, non se atopa 

no contorno BIC nin na zona de respecto. 

O panel solar, neste caso, proxéctase integrado no faldrón da cuberta, non sobre esta, 

polo que, considerando estas características, infórmase favorablemente esta 

instalación coas seguintes condicións: 

- Non sobresairá da fachada. 

- Non será visible desde a vía pública. 

O illamento da fachada do edificio co sistema SATE resulta autorizable ao proxectarse 

sobre as fachadas que non teñen ningún elemento de interese nin está protexida. 

 

37. Rúa Canuto Berea núm. 1, baixo e 1ª 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha núm: 8622313 

Actuación proxectada: Rehabilitación fachada lateral. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade dos novos ocos que se proxectan. 

Ditame: 

Infórmase favorable a solicitude baixo a condición de que se recuperen os elementos 

de cantería que sexan susceptibles de conservarse, no caso de que existan, e no seu 

caso, que se traten para que poidan ser vistos. 

 

38. Rúa Sinagoga núm. 9. 

Nivel de protección: III estrutural. Ficha núm : 9323210.  

Actuación proxectada: Acondicionamento e pintado da fachada, oco das escaleiras, 

limpeza da cuberta e as substitución dos canlóns das baixantes con cinc. 

Obxecto da consulta: Condicións da intervención. 

 



Ditame: 

Como obras de mantemento e conservación infórmanse favorablemente. 

 

39. Rúa Rego da auga, núm. 37 

Nivel de protección: I Monumental . Ficha núm: 9222105.  

Actuación proxectada: Restaurar as fachadas da Biblioteca Provincial  

Obxecto da consulta: Condicións das cores da fachada, dos materiais das baixantes 

(cinc-titanio), e dos materiais dos voos forrados co cinc e sobre o esmalte da forxa. 

Ditame: 

As obras que se proxectan para restaurar a fachada, respecto das cores deben 

definirse e xustificarse, previa execución das catas que sexan necesarias, para que 

poida concederse a licenza solicitada. 

Os materiais de cinc y titanio son autorizables, pero deberá definirse na proposta. 

O tratamento da forxa deberá estudarse e xustificarse, nomeadamente ou no seu 

caso, coa solución de pavonado. 

 

40. Rúa Herrerías, núm. 24, 1º 

Nivel de protección: III Estrutural. Ficha núm: 9324306. TA 

Actuación proxectada: Rehabilitación dunha vivenda. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade das obras proxectadas no nivel de protección 

estrutural. 

Ditame: 

As obras que se proxectan non afectan a estrutura do edificio polo que se informan 

favorablemente. 

 

41. Rúa Juana Vega,  núm. 11 

Nivel de protección: II Integral. Ficha núm. 8319009 

Actuación proxectada: Rehabilitación do edificio existente. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade do reforzo e da substitución dos elementos da 

estrutura en mal estado e da substitución das galerías.  

Ditame: 

Para avaliar o estado de conservación das galerías, deberá realizarse unha inspección 

técnica destas, antes de resolver o solicitado. 

Neste nivel de protección, integral, con carácter xeral deben manterse a estrutura e as 

galerías e os seus elementos. A substitución, polo mal estado dos mesmos, deberá 

xustificarse, priorizando as repacions parcias co uso de prótese, fronte á sustitucion 

xeneralizada. 



42. Rúa Santiago, núm. 4 B. 

Nivel de protección:II Integral. Ficha núm. 9422002 

Actuación proxectada: Reforma local para restaurante. 

Obxecto da consulta: Recuperar a ubicación das portas exteriores. e da disposición da 

instalación do sumidoiro. 

Ditame: 

As obras que se solicitan axústanse ao nivel de protección deste edificio polo que se 

informan favorablemente sen prexuízo de que se xustifique a disposición do 

saneamento. 

 

43. Rúa Orzán, núm.154 

Nivel de protección: IV Ambiental. Ficha núm.83220. Tratamento Baixo (TB) 

Actuación proxectada:  Reestruturar a vivenda unifamiliar. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade de as obras. Proxectase o baleirado integral do 

edificio e a derruba dos muros da fachada da planta baixa. Proxectan o cambio da 

cuberta de catro a dúas augas. 

Ditame: 

As obras que seproxectan non son admisibles ao ao intervir de xeito indiscriminado 

nas fachadas  existentes, presentan panos de ladrillo macizo. 

A cuberta non se acomoda aos parámetros que establece o artigo 97 do PEPRI. 

Non se reproduce a fachada do edificio tras da galería, polo que ésta non se configura 

como tal. 

Non se recupera a composición orixinal da fachada da planta baixa conforme se 

establece no PEPRI. Neste senso o acceso ao garaxe pode conservarse sempre que 

se dispoñan os ocos para recuprar a composición orixinal da fachada. 

Polo dito, o proxecto que se achega infórmase desfavorablemente. 

 

44. Cantón Grande, núm. 5  

Nivel de protección: non incluído no catálogo 

Actuación proxectada: reforma fachada.  

Obxecto da consulta: Admisibilidade da nova proposta segundo o ditame da comisión. 

Ditame: 

As obras que se proxectan infórmanse favorablemente. 

 

45. Praza Pontevedra núm. 22, 1º, 2º y 3º 

Nivel de protección: No catalogada 

Actuación proxectada:  Substitución da carpintería das fiestras  



Obxecto da consulta: Admisibilidade de cristais translúcidos. 

Ditame: 

Para cambiar a carpintería deberán unificarse as de toda a fachada do corpo baixo do 

edificio. A substitución do elemento opaco resulta admisible se se garante o 

tratamento unitario de toda a fachada. 

Coas ditas condicións, infórmase favorablemente o solicitado. 

 

46. Praza de Pontevedra, núm. 2 

Nivel de protección III. Estrutura. Ficha núm: 8220008. 

Actuación proxectada: Información sobre a viabilidade de vencellar as plantas baixa e 

primeira, para implantar a actividade da hostalaría. 

Obxecto da consulta: Usos admisibles na planta primeira vencellada ou non coa baixa. 

Ditame: 

A implantación dos usos permitidos polo PXOM na norma zonal vencéllase, para os 

edificios que contan con especial protección polos seus valores arquitectónicos e 

culturais, a que as obras necesarias para o destino que se proxecta sexan axeitadas 

co nivel de catalogación, e respectuosas cos elementos que se protexen. 

Neste caso, o edificio conta co nivel de protección estrutural e atópanse especialmente 

protexidas as galerías. 

Nos planos que se achegan, estas non se describen nin se perciben adecuadamente. 

Polo dito, para informar a solicitude, deberan achegarse os planos que documenten a 

intervención nas galerías protexidas, e definir as obras que se proxectan segundo os 

usos que se pretenda dar a estas dúas plantas do edificio. 

 

47. Rúa Panaderas, núm. 7 

Nivel de protección: II Integral. Ficha núm: 8825027. 

Actuación proxectada: Pintura e mantemento da fachadas. 

Obxecto da consulta: Admisibilidade dos tendais de aceiro inoxidable na fachada 

traseira para substituír os existentes. 

Ditame: 

As obras que se solicita para substituír os tendais infórmanse favorablemente. 

 

48. Rúa Galera, núm. 2, baixo. 

Nivel de protección: II Integral .Ficha núm. 8724318 

Actuación proxectada: Reformar o interior do local. 

Obxecto da consulta: avaliar o novo documento 

 



Ditame: 

As obras executadas son autorizables polo que se informa favorablemente a súa 

legalización. 

 

49. Rúa Mantelería , núm.1, 1º 

Nivel de protección: IV Ambiental .Ficha núm. 8421216 

Actuación proxectada: Reforma a vivenda existente. 

Obxecto da consulta: Proxectan substituír a carpintería exterior de madeira por 

aluminio. Avaliar a distribución proposta e a conservación dos pavimentos. 

Ditame: 

A substitución da carpintería de madeira por outra de aluminio incumpre as 

determinacións da normativa do PEPRI polo que se informan desfavorablemente. 

 

50. Proxecto de reforma do Rexistro municipal do Pazo de María Pita. 

Ditame: 

Infórmase favorablemente a execución dun forxado cabiti e unha cámara de 

ventilación no punto de contacto co muro coa canteira da que procede a emisión do 

gas radon que afecta as estancias de oficinas municipais, sen prexuízo das 

determinacións que resulten do informe arqueolóxico. 

 

51. Memoria avaliada de mitigación do radon nas dependencias municipais no 
Pazo de María Pita. 

Ditame: 

Infórmanse favorablemente as obras destinadas a mitigar os efectos do gas radon 

eliminando os espazos nos que se producen as bolsas de gas e crear un forxado de 

cabiti e unha cámara de ventilación, o que inclúe o picado da soleira. 

 

 

 


