
 
 
 
 
 
 

 
 

Acción formativa nº 19 Denominación 
LEI 1/2019, DE 22 DE ABRIL, DE REHABILITACIÓN E DE REXENERACIÓN E 
RENOVACIÓN URBANAS DE GALICIA. (MODALIDADE TELEPRESENZA) 

Área formativa Urbanismo e Medio Ambiente 

Destinatarios 
Secretarios, secretarios-interventores, técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros e enxeñeiros 
técnicos da administración local de Galicia 

Nº Edicións 1 Número de Participantes 30 

Nº de horas  28 Lugar de celebración Telepresenza 

Calendario previsto 15-16-20-22-23-27-29 e 30 de setembro de 2021 Horario 17:00-20:30 

Formadores 

Juan Raposo Arceo: Prof. Tit. UDC. Asesor urbanismo COAG 
Óscar Peña Sánchez: Arquitecto do concello de A Coruña 
Alfonso Díaz Revilla 
Ignacio Soto González: Arquitecto municipal de Teo 
Rocío Lamas Pérez-Cepeda 

José María Domínguez Blanco: subdirector xeral da APLU 
José Antonio Padron Conde  
José Andrés Novoa Fernández  
María García Ferro 

Obxectivos 

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación ás principais 
novidades, procedementos e mecanismos que a Lei 1/2019, do 22 de abril, de Rehabilitación e de Rexeneración e 
Renovación urbanas de Galicia habilita para o fomento da rehabilitación. Estes mecanismos focalízanse, 
fundamentalmente, en dous ámbitos:  

- No ámbito da rehabilitación de edificacións existentes, establecendo ademais mecanismos de control 
sobre o seu estado de conservación e cumprimento de requisitos básicos relativos á seguridade e aforro 
enerxético.  

- No ámbito da rexeneración urbana e renovación urbanística. Este curso pretende, ademais, inducir unha 
reflexión crítica e proactiva sobre a oportunidade de producir estratexias de rehabilitación e 
rexeneración e renovación urbana e o seu papel e capacidade de soportar os procesos de 
transformación necesarios para alcanzar o equilibro necesario co territorio 

Contido 
 

MÓDULO I 
 A rehabilitación edificatoria, a rexeneración e a 

renovación urbanas: a súa relación coa 
estruturación do territorio e do espazo urbano 

 Problemática actual de Galicia. Actuacións máis 
significativas 

 Marco normativo de aplicación. Réxime transitorio 
MÓDULO II 

 Actuacións sobre o medio urbano 
 A planificación das actuacións no medio urbano 

MÓDULO III 
 Plans Especiais de Protección  

MÓDULO IV 
 A xestión das actuacións no medio urbano 
 Normas de aplicación directa 
 Licenzas directas 

MÓDULO V 
 Informe de Avaliación dos Edificios ( IEE): Concepto, 

contido e obrigatoriedade 
 Marco temporal: vixencia, revisión, e relación coas 

ITEs 
 A cuestión da capacitación para a súa elaboración 
 Rexistro de IEEs  

  

MÓDULO VI 
 Obrigas relativas á edificación, conservación e 

rehabilitación 
 Execución forzosa: medios: ordenes de execución, 

présa sobre o patrimonio, venda, substitución e 
expropiación forzosa 
MÓDULO VII 

  Áreas de intervención no medio urbano declaradas 
pola Administración autonómica: concepto, 
declaración, contido, e clases 

 Áreas de rexeneración urbana de interese 
autonómico [REXURBE]: referencia ás de especial 
necesidade de rehabilitación. Núcleos rurais en 
estado de abandono  
MÓDULO VIII 

 As Areas de Rehabilitación Integral (ARI) 
 Coordinación administrativa: Oficinas de 

Rehabilitación. Centros de rexeneración urbana de 
interese autonómico 
MÓDULO IX 

 Canon de inmobles en estado de abandono 
 Medidas de apoio á recuperación de aldeas no rural 

e dos núcleos rurais en estado de abandono  
MESA REDONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


