
Bases reguladoras da concesión de axudas á rehabilitación de locais da cidade
histórica

Primeira: Obxecto
Estas bases teñen por obxecto instrumentar unha vía de apoio e fomento da
rehabilitación dos locais situados na Cidade Histórica, mediante o establecemento dun
sistema de axudas orientado a tal fin.

Segunda: Ámbito
O ámbito territorial destas bases será o do Plan especial de protección e rehabilitación da
Cidade Histórica.

Terceira: Usos dos locais
Os locais deberán estar destinados ou destinarse aos seguintes usos, regulados polo
Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica:
* Comercial en categoría 1ª e 2ª en todas as súas clases
* Salas de xuntanza
* Industrial en categoría 1ª: actividades industriais e talleres de artesanía compatibles
coa vivenda
* Sociocultural
* Recreativo
* Docente
* Asistencial

Cuarta: Beneficiarios
Poderán acceder ás axudas establecidas nestas bases as persoas físicas ou xurídicas
titulares das actividades desenvolvidas nos locais, como propietarios, arrendatarios ou
usufructuarios.

Quinta: Condicións dos locais
Os locais para os que se soliciten as axudas deberán reunir as seguintes condicións:
* Localizarse en planta baixa, semisoto ou primeiro soto
* Contar con fachada á vía pública
* O edificio no que estea situado o local deberá estar en aceptables condicións de
estanquidade e seguridade estructural
* O uso do local deberá estar permitido pola normativa urbanística vixente

Sexta: Modalidades das axudas
As axudas adoptarán as seguintes modalidades:
1. Subvención a fondo perdido do custo das obras de rehabilitación.
2. Subvención dos tributos municipais que deriven das obras de rehabilitación.
3. Asesoramento técnico e de xestión.

Sétima: Destino das axudas
As axudas reguladas nestas bases están destinadas á mellora da imaxe externa do local,
das instalacións básicas do mesmo e da súa seguridade e protección.
*Obras de mellora da imaxe externa do local.
*Considéranse obras que melloran a imaxe externa do local as que afectan a:
1. Rótulos e carteis publicitarios e iluminación exterior.
2. Toldos.
3. Carpinterías de ocos de acceso.
4. Escaparates e xanelas.
5. Acabados de fachada.
6. Reforma de ocos de fachada.



7. Pavimentos exteriores e vestíbulos de acceso.
*Obras de mellora das instalacións básicas.

Considéranse obras que melloran as instalacións básicas do local aquelas que
afectan a:
1. Instalacións eléctricas de iluminación.
2. Instalacións eléctricas de calefacción.
3. Instalacións de fontanería sanitaria.
4. Instalación de servicios sanitarios.
5. Desaugadoiro e saneamento dos servicios sanitarios.
6. Acabados de pisos e paredes afectados polas obras anteriores.
7. Acometidas de instalacións.
*Obras de instalación ou reforma de elementos de seguridade e protección.

Considéranse obras de instalación ou reforma de elementos de seguridade e
protección as que afectan a:
1. Instalación de cerramentos de madeira ou metálicos de protección de
escaparates e accesos ao local.
2. Instalación de acristalamentos de seguridade.
3. Instalación de sistemas de detección e protección contra incendios.

Oitava: Condicións das axudas
A concesión das axudas reguladas por estas bases condiciónase á mellora da imaxe
exterior do local, cando, a xuízo da Oficina de Conservación e Rehabilitación, a fachada
do local ou algún dos seus elementos resulten desconformes co contorno, e /ou á mellora
da instalación eléctrica e do sistema de protección contra incendios cando non se
adapten á normativa vixente.

Novena: Contía das axudas
* Subvención das obras de rehabilitación.
Establécese un tipo único de subvención do 50% do orzamento protexible das obras
detalladas na base quinta.
* Subvención dos tributos municipais.
Establécese unha subvención lineal equivalente ao importe da taxa por licencia
urbanística e demais tributos municipais que deriven das obras de rehabilitación.
* Asesoramento técnico e de xestión.

A Oficina Municipal de Conservación e Rehabilitación da Cidade Histórica facilitará
gratuitamente a asistencia técnica necesaria para definir as obras a realizar, a redacción
de documentación técnica e contratos de obra, o control de orzamentos, o seguimento e
control das obras, o informe previo á súa recepción, así como o asesoramento preciso
para cubrir todos os trámites necesarios para a obtención das axudas.

Décima: Orzamento protexible
A contía das subvencións será determinada sobre a base do orzamento protexible que en
cada caso determine a Oficina de Conservación e Rehabilitación. Enténdese por
orzamento protexible o custo real das obras obxecto das axudas, determinado polo prezo
total do contrato de execución destas, incluído o IVE correspondente.

Undécima: Límites orzamentarios
A contía mínima do orzamento protexible para acceder ás axudas será de 100.000 ptas.
A contía máxima do orzamento protexible establécese en 2.000.000 ptas, sen prexuízo
de que o orzamento total das obras poida exceder da dita cantidade.



Duodécima: Valoración das obras
As obras serán valoradas pola Oficina de Conservación e Rehabilitación, que elaborará
en cada caso os informes técnicos necesarios, logo da inspección técnica do local, de
acordo coas necesidades presentadas polo solicitante.

O estudo técnico e a valoración das obras realizaranse consonte as condicións
expresadas nestas bases, co cadro de prezos máximos por unidades de obra
establecidos para tal fin, e baixo os criterios de lóxica constructiva, economía de obra e
cumprimento das normativas técnicas vixentes, avaliando a prioridade das actuacións e a
oportunidade da intervención en relación co estado xeral da edificación.

Os proxectos de instalacións especiais, de uso industrial ou outros que, se é o caso fosen
precisos, serán redactados por un técnico competente contratado por conta do solicitante,
que os deberá achegar á Oficina para o seu seguimento e control.

Décimo terceira: Presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse na Oficina de Conservación e Rehabilitación en impreso
oficial normalizado, acompañadas da seguinte documentación:
- Documentación acreditativa da persoa do solicitante: fotocopia do DNI e NIF do
beneficiario. En caso de persoas xurídicas deberán achegar fotocopia da tarxeta de
identificación fiscal e copia da escritura de constitución e estatutos debidamente inscritos.
- Fotocopia de alta no imposto de actividades económicas e do último recibo pagado
deste imposto.
- Fotocopia da licencia de apertura do local.
- Documentación acreditativa da titularidade do local.
- Se é o caso, fotocopia do contrato de arrendamento do local ou escritura de traspaso.

Décimo cuarta: Concesión inicial das axudas
Presentada a solicitude e a documentación complementaria, e logo dos informes
oportunos, procederase a outorgar con carácter inicial as axudas solicitadas, ou, se é o
caso, a denegalas.
No acordo de concesión das axudas farase constar a contía inicial da subvención e o
prazo máximo de execución das obras.

Décimo quinta: Solicitude de licencia de obras
Unha vez concedidas as axudas, os interesados presentarán a solicitude de licencia de
obra na Oficina de Conservación e Rehabilitación, en impreso oficial normalizado.
A Oficina presentará as solicitudes de licencia no Rexistro Xeral do Concello, e achegará
a documentación técnica necesaria para a resolución do procedemento.

Décimo sexta: Contratación das obras
A memoria valorada das obras, confeccionada polos técnicos da Oficina, constituirá a
base do contrato de obra entre as partes, logo da aceptación do seu contido polo
interesado, que pactará o prezo das obras e demais condicións do contrato coa empresa
escollida para a súa execución.

As obras poderán ser contratadas directamente polo interesado cunha empresa da súa
libre elección ou a través da Oficina de Conservación e Rehabilitación, que facilitará a
contratación dunha das empresas homologadas polo Concello como empresa
colaboradora, caso no cal se fará constar no contrato a contía da subvención inicialmente
concedida.

Nos contratos figurarán cando menos as seguintes estipulacións: prezo do contrato,
forma de pagamento, prazo máximo de execución das obras e data de iniciación.



A sinatura dos contratos realizarase, en todo caso, na Oficina de Conservación e
Rehabilitación.

As empresas contratadas para realizar obras coas axudas reguladas por estas bases
deberán estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e, en
particular, do imposto sobre actividades económicas para de que se trate. Estas
condicións deberán acreditarse mediante declaración expresa e responsable no momento
da sinatura do contrato.

Décimo sétima: Prazo de execución das obras
As obras deberán realizarse no prazo máximo establecido no acordo de concesión inicial
das axudas. O dito prazo poderá ser prorrogado polo técnico supervisor das obras, cando
medie causa xustificada. A prórroga só se concederá unha vez, e non poderá exceder a
súa duración do tempo prescrito para o prazo orixinal. O prazo para a execución das
obras, incluída a prórroga, en ningún caso poderá exceder dun ano.

Décimo oitava: Inicio das obras
Na data estipulada no contrato comezaranse as obras e redactarase unha acta de inicio
en presencia do promotor, do contratista e do técnico supervisor da Oficina, no lugar onde
se vaian realizar.

As obras deberán iniciarse no prazo máximo de seis meses, a contar desde a data de
concesión da correspondente licencia.

Décimo novena: Execución das obras
As obras deberán axustarse ás prescricións contidas na memoria valorada e no contrato
asinado entre as partes. Non se admitirá ningunha modificación sen o coñecemento e
aceptación do técnico da Oficina encargado do seu seguimento e supervisión.
Se no transcurso da obra se constatase a necesidade de modificar ou substituír calquera
elemento estructural da edificación, o promotor deberá requirir a asistencia dun arquitecto
e proverse do necesario proxecto de obras, así como solicitar a correspondente licencia.

Vixésima: Finalización das obras
Cando se consideren finalizadas as obras, de acordo co previsto na memoria valorada ou
coas modificacións aceptadas polo técnico da Oficina supervisor das obras, procederase
a recibilas e a realizar o informe de finalización destas así como a súa valoración
definitiva.

Vixésimo primeira: Aprobación definitiva das axudas
Unha vez que o técnico supervisor das obras realice o de finalización destas, e logo da
presentación das facturas, outorgaranse ou, se é o caso, denegaranse as axudas
solicitadas con carácter definitivo.
A subvención definitiva establecerase sobre a base do custo real e efectivo das obras
executadas.

Vixésimo segunda: Pagamento das subvencións
Cando as obras fosen realizadas por empresas que non teñen a condición de
homologadas, a subvencións pagarase ao seu beneficiario.
No suposto de que as obras fosen realizadas por empresa homologada, a subvención
pagarase directamente a esta, que a deducirá do importe da factura.
O pagamento das subvencións producirase no prazo máximo dun mes a contar desde a
data do acordo da súa aprobación definitiva.

Vixésimo terceira: Perda das axudas concedidas



Será causa da perda das axudas inicialmente concedidas:
- A realización das obras sen licencia ou sen axustarse ás condicións desta. - A incorrecta
execución das obras estipuladas no contrato ou nas súas modificacións.
- O incumprimento do prazo establecido para a realización das obras no acordo de
concesión inicial das axudas, ou, se é o caso, das prórrogas concedidas, por causa
imputable ao seu beneficiario.

Vixésimo cuarta: Prazo de solicitude
O prazo para solicitar as axudas reguladas nestas comeza ao día seguinte ao da súa
publicación e finaliza aos seis meses, coa posibilidade de prorrogalo se se considera
conveniente.

Vixésimo quinta: Presentación de solicitudes e información
As solicitudes coa documentación complementaria presentaranse na Oficina de
Conservación e Rehabilitación da Cidade Histórica, onde se facilitará aos interesados o
impreso oficial normalizado de solicitude, así como a información e o asesoramento
técnico necesarios para definir as obras que se van realizar e o alcance das axudas en
cada caso.

Vixésimo sexta: Compatibilidade das axudas
As axudas reguladas por estas bases son compatibles coas previstas polo Real decreto
726/1993, do 14 de marzo, así como coas axudas financeiras para a potenciación do
comercio na Comunidade Autónoma Galega do Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE).

Santiago de Compostela, decembro de 1995.


