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A EDIFICACIÓN 
 

CARACTERIZACIÓN DA EDIFICACIÓN 

 

Para o recoñecemento do estado e características dos edificios realizouse un traballo de 

campo consistente na súa análise e inspección detallada e no que se recolleu información 

referente ás características básicas, uso, réxime de propiedade e tenza, características 

tipolóxicas, estruturais e construtivas dos mesmos, así como do seu estado. 

 

No ámbito do Plan Especial existen un total de 706 edificios, dos cales 3 son edificios 

dotacionais, e que serán obxecto de análise neste apartado. Destes, hai 13 que están en 

obras no momento de realizar o traballo de campo. 

 

Ademais destes edificios hai 109 parcelas sen edificación que non se analizan neste 

apartado. 

 

Distínguense dous grandes tipos de edificios, aqueles con data de construción anterior a 

1960, e aos que nos referiremos neste texto como anteriores a 1960 ou antigos, e aqueles 

con data de construción posterior a 1960 aos que denominaremos novos ou posteriores a 

1960, e que inclúen os construídos nese ano. 

 

Do total de edificios do ámbito o 59,35% son edificios anteriores a 1960, fronte a un 40,65% 

de edificios construídos con posterioridade a 1960. 

 

Dentro dos anteriores a 1960, distínguese entre os edificios non renovados e os renovados. 

Os edificios renovados son aqueles que foron obxecto de intervencións integrais tanto de 

rehabilitación como de reestruturación interior -entendendo por estas últimas aquelas 

actuacións que alteraron as súas características tipolóxicas orixinais resultando un edificio 

distinto ao orixinal- dunha profundidade que equivale ao comezo dun novo ciclo de vida útil. 

 

Un 45,35% dos edificios anteriores a 1960 son edificios non renovados, é dicir, que 

conservan as súas características tipolóxicas básicas orixinais, sen terse producido neles 

intervencións integrais posteriores ao dito ano. Estes edificios constitúen o conxunto 

arquitectónico que ten que ser valorado singularmente de cara á conservación e 

recuperación do Casco Vello. 
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Edificios anteriores a 1960 
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Edificios posteriores a 1960 
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Idade da edificación 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Os edificios anteriores a 1960 distribúense por todo o ámbito de maneira case que uniforme, 

destacando a concentración nas rúas centrais (San Bartolomé, Santa Apolonia, dos Santos, 

do Carme, da Mariña e do Campo). 

 

Os edificios novos distribúense tamén por todo o ámbito de forma equilibrada, con algo máis 

de presenza nas rúas que levan ao Castro, onde tamén empezan a abundar as parcelas sen 

edificación. 

 
CADRO Nº 8.1. TIPIFICACIÓN DA EDIFICACIÓN 

 
ÁMBITO PLAN ESPECIAL  

Edificios % % 

ANTERIORES A 1960 419  59,35 

NON RENOVADOS 190 45,35  

RENOVADOS 220 52,51  

EN OBRAS 9 2,14  

NOVOS 287  40,65 

TOTAL EDIFICIOS 706  100 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia 

 

Con respecto á tipoloxía de ocupación da parcela pola edificación, a práctica totalidade dos 

edificios do ámbito son entre medianeiras ou en remate de cuarteirón con moi pouca 

presenza da edificación exenta. 

 

No que respecta á altura da edificación a distribución é a seguinte: 

 
CADRO Nº 8.2. ALTURA DA EDIFICACIÓN EN NÚMERO DE PLANTAS SOBRE RASANTE. En %. 

Nº PLANTAS* 
TOTAL ÁMBITO 

Nº % 

1 50 7,08 

2 299 42,35 

3 285 40,37 

4 64 9,07 

5 7 0,99 

6 1 0,14 

TOTAL 706 100 

(*) No número de plantas inclúense as plantas ático. 
Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 

 

As alturas predominantes no Casco Vello son o B+1, altura do 42,35% dos edificios do 

ámbito, e o B+2, altura do 40,37% dos edificios. En ambos parámetros encóntrase o 82,72% 

dos edificios do ámbito. Existe un 7,08% de edificios dunha planta de altura, e un 9,07% de 

edificios de B+3. O resto de alturas, B+4 e B+5, preséntanse en casos puntuais. 

 

A altura media da edificación no ámbito é de 2,5 plantas. 

No ámbito hai un 8,36% de edificios con plantas ático, contabilizadas xa no número de 

plantas. 

 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose           6 de 49  

 
 

Con respecto ao uso global dos edificios, un 93,63% dos mesmos son de uso residencial e 

un 6,37% son edificios de uso exclusivo non residencial. 

 

No que se refire á ocupación, desestimando os 13 edificios en obras, dos 693 edificios restantes 

susceptibles de estar ocupados o 30,01% (208) están totalmente desocupados. 

 

Analizando agora a ocupación dos 410 edificios anteriores a 1960 que compoñen o casarío, 

observamos que o 34,15%, 140, están totalmente desocupados, dez puntos por riba do 

conxunto dos edificios novos do casco, nos que, desestimando os edificios en obras, 

24,03% están totalmente desocupados. 

 

O grao de desocupación dos edificios antigos do ámbito pode afectar polo tanto ao estado 

xeral do Casco Vello, xa que a porcentaxe dos edificios totalmente desocupados é maior 

nos edificios anteriores a 1960 que nos edificios novos. 

 
CADRO Nº 8.3. OCUPACIÓN DA EDIFICACIÓN 

 

ANTERIORES A 1960 POSTERIORES A 1960 TOTAL 
TOTAL 

EDIFICIOS RESID 
UNIF 

RESID 
COLEC 

USO 
NON 

RESID 

USO 
RESID 

RESID 
COLEC 

USO 
NON 

RESID 

USO 
RESID 

USO 
NON 

RESID 

OCUPADOS 232 0 11 160 7 8 399 19 418 

DESOCUPADOS 138 1 1 60 6 2 205 3 208 

CON ALGUNA VIV 
DESOCUPADA 

0 6 0 0 7 0 13 0 13 

SEN DATO 19 0 2 11 1 21 31 23 54 

TOTAL EDIF 
SUSCEPTIBLES DE SER 
OCUPADOS 

389 7 14 231 21 31 648 45 693 

EN OBRAS 9 0 0 3 1 0 13 0 13 

TOTAL EDIF ÁMBITO 398 7 14 234 22 31 661 45 706 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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Altura da edificación 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Uso global da edificación 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Vivendas unifamiliares e colectivas 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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Caracterización da edificación 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E ESTADO DA EDIFICACIÓN 

 

O estado xeral da edificación corresponde á apreciación global de síntese referente ao 

estado do sistema estrutural e construtivo do edificio así como á habitabilidade e estado das 

vivendas tras o recoñecemento de campo. 

 

Dos 706 edificios que compoñen o Casco Vello de Cariño descontáronse os edificios en 

obras, quedando os 693 edificios que serán obxecto desta análise. Deles, 480 (o 69,27%) 

están en bo estado, 182 (o 26,26%) están en estado regular e 31 (o 4,47%) están en mal ou 

moi mal estado. 

 

Se diferenciamos entre os grupos de edificios segundo a súa idade, 410 son anteriores a 

1960 e constitúen o substrato material do patrimonio construído do Casco Vello, e 283 son 

edificios de nova construción. 

 

Do conxunto de edificios anteriores a 1960, o 67,32% están en bo estado, o 26,83% en 

estado regular e o 5,85% en mal estado. 

 

Con respecto ao conxunto dos edificios novos, distribuídos de forma equilibrada por todo o 

Casco Vello, cómpre indicar que se ben unha ampla maioría (o 72,09%) están en bo estado 

hai que destacar tamén que case un 25,44% dos edificios posteriores a 1960 están xa en 

estado regular. 

 

De todo isto conclúese que, tanto os edificios anteriores ao ano 1960 como os edificios novos 

demandan de intervencións de mantemento e conservación, se pretendemos unha acción de 

recuperación urbana de todo o conxunto. 

 
CADRO Nº 8.4. ESTADO XERAL DOS EDIFICIOS 

 
EDIFICIOS 
ANTIGOS 

% 
EDIFICIOS 

NOVOS 
% 

TOTAL 
EDIFICIOS 

% 

B 276 67,32 204 72,09 480 69,27 

R 110 26,83 72 25,44 182 26,26 

M 24 5,85 7 2,47 31 4,47 

TOTAL 410 100 283 100 693 100 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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Estado xeral da edificación 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

Avalíase a continuación os diferentes tipos estruturais e constructivos que compoñen os 

edificios e indícanse as conclusións sintéticas sobre o seu estado, para ter así unha idea 

máis concreta do estado real das edificacións. 

 

A información detallada sobre o estado da edificación obtívose a partir da inspección técnica 

particularizada de todos os edificios do ámbito, así como da inspección interior de case o 

62,64% dos edificios ocupados. 

 

Sendo os 410 edificios anteriores a 1960 os que constitúen o conxunto arquitectónico que ten 

que ser valorado para adoitar as medidas dirixidas á conservación e recuperación do 

patrimonio construído do Casco Vello, razón pola que eles son o obxecto principal destas 

análises, analizouse tamén o conxunto dos edificios novos no que se refire á análise 

constructiva de cara ao coñecemento das súas demandas de rehabilitación, como actuación 

preferente en termos de sostibilidade fronte á renovación total. 

 

A análise estrutural céntrase no conxunto dos edificios anteriores a 1960, entendéndose que 

nos edificios posteriores, as estruturas encóntranse en bo estado en termos xerais ou con 

patoloxías menores dende o punto de vista das demandas de rehabilitación. 

 

Para esta análise descontáronse os edificios en obras no momento da toma de datos 

resultando un total de 410 edificios anteriores a 1960 que serán obxecto da mesma. 
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Cabe sinalar que dos sistemas estruturais horizontal, de cuberta e de escaleira hai un número 

de edificios dos que non se dispón información tanto do seu material como do seu estado, por 

non terse podido acceder á inspección interior debido, principalmente, a atoparse 

desocupados. 

 

Así, no caso do sistema horizontal descoñécese a situación do 37% dos edificios, do sistema 

de cuberta o 45% e do sistema estrutural de escaleira descoñécense o 49% dos casos. 

 

Indícase, con carácter orientativo, que un 33% destes edificios teñen un estado aparente 

regular ou malo e un 67% están en bo estado xeral, polo que, as porcentaxes referidas a 

estes sistemas estruturais en regular e mal estado reflectidos na análise, poden diminuír 

sensiblemente. 

 

Estrutura vertical 

 
O tipo maioritario da estrutura vertical dos edificios antigos é o de muros de carga, 

presentando esta solución o 80,49% dos edificios analizados. O 10,49% presentan estrutura 

de pórticos e muros de formigón e o 9,02% presentan solucións mixtas de muros de carga e 

columnas, muros de carga e pórticos de formigón ou pórticos de formigón e columnas, ou con 

partes de fábrica de ladrillo. 
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O estado xeral das estruturas verticais é bo, non aparecendo ocos nin outras intervencións 

que afecten á súa función estrutural, a excepción das ampliacións en altura para engadir 

novas plantas ou para elevar as cubertas nos faiados, executadas de xeito xeneralizado con 

fábrica de ladrillo, penalizadas cunha inexistente ou deficiente trabazón cos muros existentes. 

 

Do conxunto de edificios que presentan a solución tipo de muros de carga están en bo estado 

o 96%, mentres que apenas un 4% presentan algún tipo de patoloxía. 

 

En xeral os panos execútanse con espesores diversos, dependendo das accións a soportar e 

da súa disposición e función estrutural no edificio, variando entre os sistemas de cachotería 

ordinaria (enripiada), concertada, ás veces tomada ou recuberta con un lucido de barro 

caleado. 
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Detéctanse algúns casos de patoloxías con eflorescencias (ao empregar area de praia) nos 

muros executados en formigón en masa ciclópeo, e que ocupan a fachada principal, e 

posterior. 

 

As medianeiras de cachotería remátanse en cabeza cun capeado de lousas de xisto que 

impedía a entrada de auga no interior do muro e limitaban a posterior aparición de patoloxías 

a través deles. 

 
Estrutura horizontal 
 
A estrutura horizontal tradicional é a de madeira formada por vigas, que apoian sobre os 

muros de carga, pontóns e entaboado. 

 

En xeral, as vigas de madeira son de boa calidade e soportan sen deformacións importantes 

o sobrepeso das capas de compresión e recubrimento cerámico habitual en cuartos húmidos. 

 

Nos casos nos que se observa que os pontóns están flexionados considerouse a estrutura 

como regular, considerándose en mal estado naqueles casos onde non se pode garantir a 

estabilidade da estrutura, ou cando, por ausencia dalgúns dos elementos que a conforman, 

perde a consideración de tal. 

 

Dos edificios dos que se ten dato o 63,04% presentan estrutura horizontal de madeira, 

mentres que un 30,74% teñen estrutura de formigón, presentando apenas o 6,22% solucións 

mixtas de madeira e formigón ou a presenza de ambos sistemas. 

 

En total, o 91,05% das estruturas horizontais están e bo estado, un 5,84% en estado regular 

susceptible de reparación con medios habituais na rehabilitación e outro 3,11% en mal 

estado. Nas estruturas exclusivamente de madeira as porcentaxes son 87,04% en bo estado, 

8,64% en estado regular e 4,32% en mal estado. 

 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose           17 de 49  
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Maioritariamente a estrutura horizontal de formigón dos edificios analizados ven a substituír á 

estrutura horizontal orixinal de madeira. 

 

Estrutura de cuberta 
 
Unha boa parte das estruturas de cuberta cumpren a súa función e non presentan 

importantes deformacións nin patoloxías. Considéranse en estado regular cando están 

afectadas as correas e pontóns e mal cando non se pode garantir a súa estabilidade. 

 

Dos edificios dos que se ten dato o 85,40% teñen a estrutura de cuberta en bo estado, o 

10,18% en estado regular e un 4,42% en mal estado. O 61,06% dos edificios teñen a 

estrutura de cuberta de madeira e deles, o 77,54% está en bo estado, o 15,94% está en 

estado regular e outro 6,52% está en mal estado. 

 

Na maior parte das cubertas de madeira os elementos de soporte presentan seccións 

orixinais sen escuadrar, conformando unhas armazóns sinxelas, coas trabes pousadas sobre 

as franxas superiores dos muros piñóns e arriostradas cun entaboado de xunta aberta, 

disposto na dirección do faldrón empregado para cravar os rastreis que soportan as tellas. 

 

  
 

Estrutura de escaleira 

 
Dos edificios dos que se ten dato o 66,02% ten a estrutura da escaleira de madeira, o 29,61% 

de formigón e o 4,37% mixta de madeira e formigón ou metálica. 
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No 91,76% do total, as escaleiras están en bo estado, o 4,86% en estado regular e o 3,40% 

en mal estado. Nas estruturas exclusivamente de madeira, están en bo estado o 89,71%; en 

estado regular, o 6,62% e en mal estado o 3,68%. Nalgúns casos constrúese o arranque cun 

primeiro chanzo de pedra de Toel, un aspecto observado considerado coma unha 

singularidade a tipificar. Obsérvanse pequenos asentamentos conforme se ascende. Nestes 

casos (ou cando hai algún chanzo en mal estado, sen que supoña problema para a 

estabilidade do conxunto) considérase a estrutura da escaleira en estado regular. 

 

Conclusións 

 
Conclúese, en primeiro lugar, que o estado dos sistemas estruturais das edificacións antigas 

do Casco Vello de Cariño é relativamente bo. En segundo lugar, que como é lóxico, as 

porcentaxes de estruturas en regular e mal estado crece canto máis exposto ao exterior estea 

o sistema estrutural. Así, son as estruturas de cuberta as que máis sofren e as que presentan 

polo tanto o peor estado, habendo un 22,46% das de madeira en regular e mal estado, 

mentres que as estruturas verticais de muros de carga, máis protexidas, son as que están en 

mellor estado, habendo un 95,76% en bo estado. 

 

O regular e mal estado da estrutura de cuberta deriva en problemas de estanquidade da 

mesma, que á súa vez afectan ás estruturas de escaleira e as estruturas horizontais estando 

en regular ou mal estado un 10,30% das estruturas de escaleira de madeira e un 12,96% das 

estruturas horizontais de madeira. 
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CADRO Nº 8.5. ANÁLISE ESTRUTURAL. EDIFICIOS ANTERIORES A 1960 

 TOTAL B R M 

ESTRUTURA VERTICAL 

Muros de carga 80,49 95,76 3,33 0,91 

Pórticos de formigón 10,49 100,00 - - 

Outros 9,02 100,00 - - 

TOTAL ESTRUTURA VERTICAL 100,00    

%  96,59 2,68 0,73 

ESTRUTURA HORIZONTAL 

Madeira 63,04 87,04 8,64 4,32 

Formigón 30,74 98,73 - 1,27 

Outros 6,22 93,75 6,25 - 

TOTAL ESTRUTURA HORIZONTAL 100,00    

%  91,05 5,84 3,11 

ESTRUTURA DE CUBERTA 

Madeira 61,06 77,54 15,94 6,52 

Formigón 36,28 98,78 - 1,22 

Outros 2,66 83,33 16,67 - 

TOTAL ESTRUTURA DE CUBERTA 100,00    

%  85,40 10,18 4,42 

ESTRUTURA DA ESCALEIRA 

Madeira 66,02 89,71 6,62 3,68 

Formigón 29,61 96,77 1,64 1,64 

Outros 4,37 88,89 - 11,11 

TOTAL ESTRUTURA DA ESCALEIRA 100,00    

%  91,76 4,86 3,40 

     

ESTADO XERAL DO EDIFICIO 

UNIDADES 410 275 111 24 

% 100% 67% 27% 6% 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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ANÁLISE CONSTRUTIVA 

 

A análise constructiva refírese tanto aos edificios anteriores a 1960 como aos edificios novos. 

 

Para os edificios anteriores a 1960, xunto coa valoración do estado material de cada un dos 

seus elementos interesa a súa descrición material, en tanto estes representan o patrimonio 

construído a valorar, conservar e recuperar; mentres que para o caso dos edificios novos 

interesa sobre todo o seu estado de cara ao coñecemento das súas demandas de 

rehabilitación. 

 

Para esta análise descontáronse os edificios en obras no momento da toma de datos 

resultando un total de 410 edificios antigos (anteriores ao ano 1960) e 283 edificios novos 

(posteriores ao 60) obxecto de análise. 

 

Os resultados de cada un dos aspectos analizados obtivéronse con respecto ao número total 

de edificios dos que se dispón de dato. 

 

Edificios anteriores a 1960 

 

Na análise do conxunto dos edificios anteriores a 1960, é preciso ter en conta que dalgúns 

elementos constructivos como as instalacións de abastecemento, saneamento e electricidade 

hai ao redor dun 41% de edificios dos que non se dispón de información tanto do seu material 

como do seu estado, por non terse podido facer a inspección interior, por atoparse unha boa 

parte dos mesmos totalmente desocupados. 

 

En todos os elementos e sistemas referentes ás fachadas, os resultados aquí presentados 

corresponden ás fachadas con fronte a espazos públicos. Xeralmente, as fachadas traseiras, 

con fronte a espazos privados, están en peor estado (falla de mantemento, calidade de 

materiais, humidades, …). 

 

   
Estado das traseiras en edificios anteriores a 1960 
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Sistema de fachada 

 

Atendendo á estabilidade e conservación do cerramento de fachada (e non ao seu acabado) 

maioritariamente as fachadas están en bo estado, sen problemas de arqueamentos nin 

desprendementos. 

 

A maioría das fachadas dos edificios anteriores a 1960 teñen como sistema constructivo de 

fachada a fábrica de ladrillo e a cachotería representando en conxunto un 90% do total. 

Destes, o 49,72% teñen cachotería e un 40,64% fábrica de ladrillo 

 

En total, o 94,71% das fachadas está en bo estado. Por tipos o tanto por cento de fachadas en bo 

estado sitúase nesa media do 95%. Así, das fachadas de cachotería o 96,58% está en bo estado 

e das fachadas de ladrillo tamén a maioría, un 93,02% están en bo estado. 
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Acabado de fachada 
 

Considérase regular o seu estado cando soamente está deteriorada a última capa de 

acabado superficial (pintura, revoco) e mal no caso de desprendementos ou grechas de 

importancia no soporte. Non sempre o estado é homoxéneo en toda a fachada, no caso de 

que a patoloxía soamente afecte a algún dos pisos cualifícase de regular o estado do 

conxunto da fachada. 

 

O 84,32% das fachadas dos edificios documentados presentan un acabado de enfoscado e 

pintura e o 15,44% das fachadas presentan outras solucións como aplacados. 

 

No 62,71% dos casos o acabado de fachada está en bo estado, o 24,23% en estado regular 

e o 13,06% está en mal estado. Xurde así un discreto campo de mellora ambiental do 

conxunto pola vía do mantemento básico das fachadas. 
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Medianeiras 

 

Das medianeiras vistas existentes no conxunto de edificios anteriores ao 1960, o 77,83% 

están acabadas con enfoscado e pintura, o 18,87% presentan outros revestimentos 

(fibrocemento…) e tan só un 3,3% son de pedra vista. 

 

O 49,53% está en bo estado, o 35,38% en estado regular e o 15,09% en mal estado. Velaquí 

outra liña de mellora da paisaxe urbana vencellada ao seu tratamento. 
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Canles e baixantes 

 

A valoración destes elementos farase atendendo a que non presenten roturas ou empalmes 

inadecuados e, no caso das canles, tamén á presenza de vexetación (que se considera mal 

no caso de ser moi abundante). 

 

O 80,21% das canles e baixantes existentes son de PVC das que a maior parte, un 79,93%, 

atópanse en bo estado, estando un 17,11% en estado regular e un 2,96% en mal estado. 

 

A presenza de canles e baixantes de cinc é pequena, cun escaso 4,22% sobre o total de 

canles e baixantes dos edificios do ámbito. Destas, un 62,5% están en bo estado, un 31,25% 

en estado regular e un 6,25% en mal estado. 

 

En canto ao 15,57% restante son doutro material ou solucións mixtas. Destas, a maior parte, 

o 71,19% están en bo estado. 

 

En conxunto, atendendo ao estado do material, habería un 77,84% de canles e baixantes que 

non demandan intervencións, un 17,68% que habería que reparar e un 4,49% que faría falla 

substituír. 
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Estanquidade da cuberta 

 

A valoración do grao de estanquidade da cuberta virá en función do estado dos elementos 

que compoñen a cubrición da mesma. 

 

Se existen filtracións ou humidades a través da cuberta, valorarase a súa estanquidade 

segundo a gravidade das mesmas. É dicir, regular se hai filtracións puntuais subsanables coa 

reposición dalgún dos elementos que a conforman, e mal se hai que actuar sobre a totalidade 

da superficie. 

 

Dos edificios dos que se dispón deste dato, o 70,65% teñen a cuberta en bo estado, o 21,5% 

a teñen en estado regular e o 7,85% presentan humidades importantes, coa cuberta en mal 

estado. 

 

En total, case un 30% das cubertas dos edificios anteriores ao 1960, requiren dalgún tipo de 

intervención de reparación en distintos graos de profundidade. 
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Carpinterías 

 

Nas carpinterías de madeira aparecen varias solucións construtivas sendo o tipo dominante, 

en ventás e ventás balconeiras, a carpintería de dúas follas con apertura cara o interior, 

propias das arquitecturas do XIX, e a apertura en guillotina en galerías e miradoiros. 

 

Ademais atopamos algunhas solucións da carpintería enrasada ao exterior en ventás e 

ventás balconeiras, propia das arquitecturas máis antigas. 

 

No caso da madeira, para a valoración do seu estado aténdese ao tratamento superficial na 

medida que afecta á súa conservación pero, sobre todo, a que as diferentes pezas garantan 

o seu correcto funcionamento no que se refire á estanquidade, apertura, etc. Cando a pesar 

das deficiencias de conservación o seu funcionamento segue sendo correcto considérase en 

estado regular. O mal funcionamento supón estado malo. 

 

 
 

Dos edificios con dato, presentan carpinterías tradicionais de madeira o 25%, carpinterías de 

aluminio o 50,26%, PVC o 10,94%, e substitucións parciais de aluminio e/ou PVC xunto a 

carpinterías de madeira o 13,8%. 
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Dos edificios con carpintería de madeira, o 65,63% téñena en bo estado, o 22,92% en estado 

regular, e o 11,46% en mal estado; demandando por tanto actuacións de mantemento, 

reparacións ou substitucións de maior ou menor entidade un 34% das carpinterías de 

madeira. 

 

Nos edificios con solucións mixtas de madeira e substitucións doutros materiais, o 73,58% 

están en bo estado e o 26,42% están en estado regular. 

 

Por último, no caso das carpinterías de aluminio ou PVC, a maior parte delas, un 80,31% no 

caso do aluminio e un 95,24% no do PVC, están en bo estado. 

 

Balcóns 

 

A practica totalidade dos balcóns das edificacións anteriores a 1960 son de formigón. 

 

Dos edificios con balcóns, o 88,89% os teñen en bo estado, o 7,04% en estado regular e o 

4,23% en mal estado. 
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Galerías, Miradoiros e Solainas 

 

Dos edificios anteriores a 1960 con galería, que representan menos do 6% deste conxunto, o 

42,42% conservan a galería tradicional de madeira, mentres que o 57,58% restante presenta 

galerías de aluminio ou PVC. 

 

Dos edificios con galería tradicional, o 71,43% están en bo estado, un 14,29% en estado 

regular, e outro 14,29% en mal estado. En total, un 28,58% das galerías de madeira 

necesitan de actuacións de reparacións en distinto grao de profundidade. 

 

En canto ás solainas, localízanse nun escaso 2,6% dos edificios anteriores a 1960. Son 

xeralmente de madeira (72,73%) e atópanse en bo estado un 63,64% e en estado regular ou 

malo o 36,36%. 
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Instalación de abastecemento 

 

A descrición das instalación, de abastecemento e saneamento, efectúase comprobando as 

instalacións xerais no cadro de contadores e as derivacións individuais ou ben na caixa de 

escaleiras ou ben no interior dos inmobles. Esta información é complementada pola que o 

propietario ou usuarios dos inmobles puideran aportar respecto a arranxos e substitucións 

realizadas. 

 

Sobre as instalacións das que se ten dato, hai un 31,92% de instalacións de chumbo que se 

consideran mal por defecto. 

 

Nas instalacións xa renovadas, xeralmente en bo estado, emprégase cobre e polietileno nos 

conductos xerais. Nalgúns edificios, poucos, hai mesturados diversos materiais debido a 

substitucións parciais. 

 

Instalación de saneamento 

 

En xeral as instalacións de saneamento novas, principalmente de PVC, están ben mentres 

que as antigas, case sempre de fibrocemento ou gres, están en regular ou mal estado. 

 

Así, as vellas instalacións de fibrocemento ou gres requiren de substitución, estando o 

68,63% en mal estado e o 13,73% en estado regular. 

 

Instalación eléctrica 

 

Cando existen diferenzas entre pisos ou está parcialmente arranxada, a instalación eléctrica 

considerouse en estado regular. 

 

O 70,14% dos edificios con dato teñen a instalación eléctrica en bo estado, o 25,59% en 

estado regular e outro 4,27% en mal estado. 

 

Conclúese, polo tanto que, con respecto ás instalacións básicas dos edificios anteriores ao 

1960 hai un significativo número delas que necesitan de actuacións de reparación ou 

substitución. 

 

Conclusións 

 

En primeiro lugar, se nos fixamos nos elementos en bo estado dos edificios anteriores a 1960 

observamos que, en xeral, as porcentaxes son relativamente elevadas acadando valores 
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maiores ao 60% en practicamente todos os elementos excepto as medianeiras nas que unha 

menor porcentaxe delas, o 49,53%, están en bo estado. 

 

Así, están en bo estado, con valores que superan o 60%, os acabados de fachada, e as 

solainas, con valores entre o 70% e o 80%, as canles e baixantes, a estanquidade da cuberta 

e as carpinterías, e con valores superiores ao 80%, aínda que a súa presenza nas 

edificacións do ámbito é menor, as galerías e balcóns. O sistema de fachada, alcanza case 

que un 95% de edificacións cun sistema de fachada en bo estado. As instalacións de 

saneamento e electricidade, superan o 70% de instalacións en bo estado, mentres que as de 

abastecemento, pola alta presenza de chumbo, non chegan ao 68% neste estado. 

 

Se observamos o estado dos elementos tradicionais apreciamos que no caso dos sistemas 

de fachada de cachotería, acabados de fachada de enfuscado e pintura, medianeiras de 

enfuscado e pintura ou pedra vista, carpinterías, galerías, miradoiros e solainas de madeira, 

as porcentaxes de elementos en bo estado son similares ás totais. 

 

Así un 96,58% das fachadas cun sistema de cachotería están en bo estado, da orde do total 

de sistema de fachadas en bo estado (94,71%), un 58,87% das fachadas con enfuscado e 

pintura están en bo estado, sendo a porcentaxe total de acabados de fachada en bo estado 

de 62,71%. Tamén as medianeiras vistas con acabado enfuscado e pintura ou pedra vista 

que representan o 77,83% das medianeiras en edificios antigos están en bo estado nun 

49,09%. 

 

No caso das carpinterías de madeira están en bo estado un 65,63% das mesmas fronte ao 

77,34% do total, no caso das galerías de madeira están en bo estado un 71,43% fronte ao 

87,88% do total, e no caso das solainas de madeira están en bo estado o 62,5% fronte ao 

63,64% do total. 

 

En segundo lugar, analizando os resultados dos elementos en estado regular, observamos 

que con respecto aos elementos constructivos que están en estado regular, que necesitan 

por tanto obras de reparación e mantemento, as medianeiras son as que presentan valores 

máis elevados, habendo un 35,38%; as instalacións eléctricas en estado regular son o 

25,59% do total; no caso dos acabados de fachada, canles e baixantes, estanquidade da 

cuberta, carpinterías e solainas as porcentaxes de elementos en estado regular móvense 

entre case que un 24,23% e un 17,68%; no caso de balcóns e galerías e miradoiros, os 

elementos en estado regular están en torno ao 6%-7%. Por último as instalacións de 

saneamento e abastecemento son as que representan a menor porcentaxe en estado 

regular. 
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Por último, con respecto aos elementos en mal estado que necesitan reparacións profundas 

ou substitucións, son as instalación de abastecemento as que presentan valores máis 

elevados, habendo case un 32% das mesmas neste estado; no caso dos acabados de 

fachada, medianeiras vistas e instalación de saneamento as porcentaxes de elementos en 

mal estado móvense entre o 18% e o 13%, e por último a estanquidade de cuberta, o sistema 

de fachada, as canles e baixantes, as carpinterías, galerías e miradoiros, os balcóns e as 

instalación eléctricas presentan porcentaxes que non superan o 9% de elementos en mal 

estado. 

 
CADRO Nº 8.6. ANÁLISE CONSTRUTIVA. EDIFICIOS ANTERIORES A 1960. EN % 

 TOTAL B R M 

SISTEMA DE FACHADA 

Cantería 1,13 83,33 16,67 0,00 

Cachotería 49,72 96,58 1,90 1,52 

Ladrillo 40,64 93,02 4,65 2,33 

Outros 8,51 93,33 4,44 2,22 

TOTAL FACHADA 100,00 94,71 3,40 1,89 

ACABADO DE FACHADA 

Enfuscado e pintura 84,32 58,87 26,20 14,93 

Pedra vista (Canteria-cachoteria) 0,24 100,00 0,00 0,00 

Outros 15,44 83,08 13,85 3,08 

TOTAL ACABADO DE FACHADA 100,00 62,71 24,23 13,06 

MEDIANEIRAS VISTAS 

Enfuscado e pintura e pedra vista 77,83 49,09 36,36 14,55 

Pedra vista 3,30 42,86 0,00 57,14 

Outros (fibrocemento…) 18,87 52,50 37,50 10,00 

TOTAL MEDIANEIRAS 100,00 49,53 35,38 15,09 

CANLES E BAIXANTES 

Cinc 4,22 62,50 31,25 6,25 

PVC 80,21 79,93 17,11 2,96 

Outros 15,57 71,19 16,95 11,86 

TOTAL CANLES E BAIXANTES 100,00 77,84 17,68 4,49 

 

ESTANQUEIDADE DE CUBERTA 100,00 70,65 21,50 7,85 

CARPINTERÍAS 

Madeira 25,00 65,63 22,92 11,46 

Aluminio  50,26 80,31 18,13 1,55 

PVC 10,94 95,24 2,38 2,38 

Madeira e Aluminio/PVC 13,80 73,58 26,42 0,00 

TOTAL CARPINTERÍAS 100,00 77,34 18,75 3,91 

GALERÍAS E MIRADOIROS 

Madeira 42,42 71,43 14,29 14,29 

Outros 57,58 100,00 0,00 0,00 

TOTAL GALERÍAS E MIRADOIROS 100,00 87,88 6,06 6,06 

 

BALCÓNS 100,00 88,89 6,94 4,17 
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 TOTAL B R M 

SOLAINAS 

Madeira 72,73 62,50 25,00 12,50 

Outros 27,27 66,67 33,33 0,00 

TOTAL SOLAINAS 100,00 63,64 27,27 9,09 

ABASTECEMENTO 

Chumbo 31,92 0,00 0,00 100,00 

Outros 68,08 99,31 0,69 0,00 

TOTAL ABASTECEMENTO 100,00 67,61 0,47 31,92 

SANEAMENTO 

Fibrocemento/gres 26,29 17,65 13,73 68,63 

Outros 73,71 98,60 1,40 0,00 

TOTAL SANEAMENTO 100,00 77,32 4,64 18,04 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 100,00 70,14 25,59 4,27 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia 
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Edificios posteriores a 1960 

 

Sistema de fachada 

 

Atendendo á estabilidade e conservación do cerramento de fachada, e non ao seu acabado, 

a maioría das fachadas dos edificios novos están en bo estado, sen problemas de 

arqueamentos nin desprendementos. 

 

Nos edificios novos o sistema constructivo de fachada predominante é a fábrica de ladrillo, 

presentándose este sistema no 65,37% dos edificios. Existen tamén un 24,48% de fachadas 

construídas en cachotería e atopáronse tamén edificios con outras solucións, representando 

estes un 8,96%. Apenas un 1,19% das fachadas dos edificios novos teñen como sistema de 

fachada fábrica de cantería. 

 

O 96,74% dos sistemas de fachada destes edificios están en bo estado. 
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Acabado de fachada 

 

Considérase regular o seu estado cando soamente está deteriorada a última capa de 

acabado superficial (pintura, revoco) e mal no caso de desprendementos ou grechas de 

importancia no soporte. Non sempre o estado é homoxéneo en toda a fachada, no caso de 

que a patoloxía soamente afecte a algún dos pisos cualifícase de regular o estado do 

conxunto da fachada. 

 

Un 76,66% das fachadas analizadas presentan un acabado de fachada a base de enfoscado 

e pintura, mentres que outro 22,64% presentan outras solucións como aplacados. 

 

Nunha boa parte dos casos, un 68,99%, o acabado de fachada está en bo estado, habendo 

un 19,51% de fachadas en estado regular e incluso un 11,5% que están en mal estado, 

xurdindo así un campo de mellora ambiental pola vía do seu mantemento básico. 
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Medianeiras 

 

Para a súa análise séguense os mesmos criterios que para o acabado de fachada. Así, dos 

edificios novos con medianeiras vistas o 73,30% están acabadas en enfoscado e pintura e o 

25,13% presentan outros acabados, principalmente fibrocemento. 

 

O 52,36% están en bo estado, o 31,41% en estado regular e soamente o 16,23% en mal 

estado, xurdindo, tamén nos edificios posteriores ao 1960 unha liña de mellora da paisaxe 

urbana vencellada ao seu tratamento, dado os excesos volumétricos que se producen 

nalgúns casos, presentando ao espazo público a imaxe dunha medianeira sen tratar ou sen 

manter. 

 

 
 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose           37 de 49  

Canles e baixantes 

 

A valoración destes elementos prodúcese atendendo a que non presenten roturas ou 

empalmes inadecuados e, no caso das canles, tamén á presenza de vexetación (que se 

considera mal no caso de ser moi abundante). 

 

Nos edificios novos o material empregado para as canles e baixantes é principalmente o 

PVC, atopado nun 86,02% dos casos. Outros materiais (cobre, aluminio,…) ou solucións 

mixtas (fundamentalmente PVC e outros) empréganse no 12,29%. Tan só se atoparon un 

1,69% de canles e baixantes realizados en cinc. 

 

Atendendo ao estado do material habería un 4,66% de canles e baixantes que necesitarían 

reparación, e un 14,41% en mal estado, que faría falla substituír. 

 

Estanquidade da cuberta 

 

A valoración do grao de estanquidade da cuberta virá en función do estado dos elementos 

que compoñen a cubrición da mesma. 

 

Se existen filtracións ou humidades a través da cuberta, valorarase a súa estanquidade 

segundo a gravidade das mesmas. É dicir, regular se hai filtracións puntuais subsanables coa 

reposición dalgún dos elementos que a conforman, e mal se hai que actuar sobre a totalidade 

da superficie. 

 

Dos edificios dos que se dispón deste dato, o 74,36% teñen a cuberta en bo estado, o 

22,05% teñen filtracións puntuais e o 3,59% teñen graves problemas de estanquidade. 
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Carpinterías 

 

No caso da madeira para a valoración do seu estado aténdese ao tratamento superficial na 

medida que afecta á súa conservación pero, sobre todo, a que as diferentes pezas garantan 

o seu correcto funcionamento no que se refire a estanquidade, apertura, etc. Cando a pesar 

das deficiencias de conservación o seu funcionamento segue sendo correcto considérase en 

estado regular. O mal funcionamento supón mal estado. 

 

Das carpinterías dos edificios novos, un 12,35% son de madeira, o 70,97% das cales están 

en bo estado. O 77,69% son carpinterías de aluminio ou PVC e un 9,96% son substitucións 

parciais de aluminio e/ou PVC xunto a carpinterías de madeira. 

 

No caso de solucións con aluminio, o 74,36% están en bo estado e o 25,64% en estado 

regular. 

 

Nos casos das solucións mixtas de madeira e substitucións, o 79,28% están en bo estado e o 

20,32% están en estado regular. 
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Balcóns 

 

As lousas dos balcóns dos edificios novos son, xeralmente, de formigón. Dos edificios que 

teñen balcóns o 94,59%, a maioría, os teñen en bo estado. 

 

 
 

Galerías e miradoiros 

 

O total das galerías e miradoiros localizados en edificios novos atópanse en bo estado. 

 

 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose           41 de 49  

Instalación de abastecemento 

 

A descrición das instalacións de abastecemento e saneamento, efectúase comprobando as 

instalacións xerais no cadro de contadores e as derivacións individuais ou ben na caixa de 

escaleiras ou ben no interior dos inmobles. Esta información é complementada pola 

información facilitada polo propietario ou usuario dos inmobles respecto a arranxos e 

substitucións realizadas. 

 

Atopáronse un 25% de casos de edificios que aínda teñen instalacións de chumbo para o 

abastecemento de auga, sendo a maior parte das instalacións das que se ten dato, o 75%, 

doutros materiais (xeralmente cobre e polietileno), das que o total están en bo estado. 

 

Instalación de saneamento 
 
En xeral as instalacións de saneamento novas, principalmente de PVC, están ben mentres 

que as antigas, case sempre de fibrocemento/gres, están regular ou mal. Existen casos 

puntuais de substitucións parciais das antigas instalacións de fibrocemento/gres. 

 

A maior parte dos edificios novos dos que se dispón deste dato, o 81,54%, teñen a 

instalación de PVC. Destas, todas se consideran en bo estado. 

 

Das instalación existentes en fibrocemento/gres están en bo estado o 20,83% e en estado 

regular ou mal o 79,17% restante. 

 

En conxunto, habería que levar a cabo reparacións no 14,62% das instalacións de 

saneamento. 

 

Instalación eléctrica 

 

Considérase que está mal cando non cumpre coa normativa vixente. Cando existen 

diferenzas entre pisos e está parcialmente arranxada considerouse en estado regular. 

 

O 82,89% dos edificios con dato teñen a instalación eléctrica en bo estado e un 15,79% en 

estado regular. Detectáronse ademais un 1,32% dos edificios novos visitados cunha 

instalación eléctrica en mal estado. 
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Conclusións 

 

En primeiro lugar atendendo ás porcentaxes de elementos en bo estado dos edificios novos, 

observamos que todos os elementos teñen porcentaxes superiores ao 50% e unha boa parte 

dos mesmos presentan valores superiores ao 80%, polo que, aínda que a maioría dos 

elementos constructivos dos novos edificios se atopan en bo estado, hai tamén neste tipo de 

edificios porcentaxes significativas de elementos que necesitan actuacións de mellora. 

 

Así, atópanse en bo estado en torno ao 50% das medianeiras; arredor do 70% dos acabados 

de fachada e do 75% da estanquidade das cubertas e das instalación de abastecemento; 

sobre o 80% das carpinterías e das instalacións de saneamento e máis do 90% dos sistemas 

de fachada, as galerías e miradoiros e os balcóns. 

 
En segundo lugar e fixándonos nos elementos en estado regular, que requiren obras de 

reparación e mantemento, observamos que son as medianeiras as que presentan o peor 

estado, habendo un 31% delas en estado regular; seguidas das estanquidades de cuberta, as 

carpinterías, acabados de fachada, e as instalacións eléctricas con porcentaxes de elementos 

en estado regular con valores comprendidos entre o 15-22%; estando, por último, os 

sistemas de fachada, as canles e baixantes, os balcóns e as instalacións de saneamento con 

porcentaxes de elementos en estado regular inferiores ao 5%. 

 

Por último observando os elementos en mal estado, que necesitan de reparacións profundas 

ou substitucións, observamos que nos edificios novos apenas hai elementos en mal estado, 

se ben destaca a presenza aínda dun 25% de instalación de abastecemento en chumbo e a 

situación das medianeiras cun 16% en mal estado. Ademais, os acabados de fachada 

presentan un 11% en mal estado e as instalación de saneamento, as canles e baixante un 

13-14% de elementos en mal estado. Con porcentaxes que roldan o 4% moito menos 

significativo, atópanse os acabados de fachada e as carpinterías (que non chegan ao 1% en 

mal estado), a estanquidade de cuberta e as instalación eléctricas. 
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CADRO Nº 8.7. ANÁLISE CONSTRUCTIVA. EDIFICIOS POSTERIORES A 1960. EN % 
 TOTAL B R M 

SISTEMA DE FACHADA 

Cantería 1,19 100,00 0,00 0,00 

Cachotería 24,48 97,56 2,44 0,00 

Ladrillo 65,37 97,26 2,28 0,46 

Outros 8,96 90,00 10,00 0,00 

TOTAL FACHADA 100,00 96,71 2,99 0,30 

ACABADO DE FACHADA 

Enfuscado e pintura 76,66 65,45 22,27 12,27 

Pedra vista (Cantería-cachoteria) 0,70 50,00 0,00 50,00 

Outros 22,65 81,54 10,77 7,69 

TOTAL ACABADO DE FACHADA 100,00 68,99 19,51 11,50 

MEDIANEIRAS VISTAS     

Enfuscado e pintura e pedra vista 73,30 50,00 32,14 17,86 

Pedra vista 1,57 33,33 0,00 66,67 

Outros (fibrocemento…) 25,13 60,42 31,25 8,33 

TOTAL MEDIANEIRAS 100,00 52,36 31,41 16,23 

CANLES E BAIXANTES 

Cinc 1,69 50,00 50,00 0,00 

PVC 86,02 85,22 1,48 13,30 

Outros 12,29 55,17 20,69 24,14 

TOTAL CANLES E BAIXANTES 100,00 80,93 4,66 14,41 

ESTANQUIDADE DE CUBERTA 

TOTAL ESTANQUEIDADE DE CUBERTA 100,00 74,36 22,05 3,59 

CARPINTERÍAS 

Madeira 12,35 70,97 25,81 3,23 

Aluminio 62,15 74,36 25,64 0,00 

PVC 15,54 100,00 0,00 0,00 

Madeira e Aluminio/PVC 9,96 88,00 12,00 0,00 

TOTAL CARPINTERÍAS 100,00 79,28 20,32 0,40 

GALERÍAS 

Madeira 20,00 100,00 0,00 0,00 

Outros 80,00 100,00 0,00 0,00 

TOTAL GALERÍAS 100,00 100,00 0,00 0,00 

BALCÓNS 

Lousa de pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 

Madeira 2,70 100 0,00 0,00 

Outros 97,30 94,44 5,56 0,00 

TOTAL BALCÓNS 100,00 94,59 5,41 0,00 

ABASTECEMENTO 

Chumbo 25,00 0,00 0,00 100,00 

Outros 75,00 100,00 0,00 0,00 

TOTAL ABASTECEMENTO 100,00 75,00 0,00 25,00 

SANEAMENTO 

Fibrocemento/gres 18,46 20,83 8,33 70,83 

Outros 81,54 100,00 0,00 0,00 

TOTAL SANEAMENTO 100,00 85,38 1,54 13,08 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 100,00 82,89 15,79 1,32 

Fte: Recoñecemento de campo. Elaboración propia. 
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A PERCEPCIÓN SOCIAL. AS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓNS EN 

EDIFICIOS E VIVENDAS 

 

Acompañando ás visitas de recoñecemento dos edificios, realizouse unha enquisa mostral 

aos habitantes das vivendas ocupadas para complementar as informacións estatísticas 

referidas á poboación, identificar a súa relación coa vivenda e co barrio, e mesmo percibir a 

dispoñibilidade de cara á rehabilitación da vivenda. 

 

Da enquisa realizada obtívose información sobre o tipo de obras de conservación, mellora e 

rehabilitación realizadas nos últimos quince anos, distinguindo entre as obras realizadas nos 

edificios e as realizadas no interior das vivendas, que ilustra sobre os antecedentes que se lle 

presentan aos programas de rehabilitación a desenvolver polo Plan Especial. 

 

O 58,1% dos enquisados recoñeceron ter realizado, nos últimos 15 anos, obras nos edificios, 

e o 59% ter feito obras nos últimos 15 anos no interior das vivendas, porcentaxes moi 

significativas. 

 

Destacar que, do total de casos que recoñeceron ter realizado arranxos no edificio, o 7,4% 

fixeron obras que afectaron a todos os elementos do edificio (carpinterías, fachadas e 

medianeiras, tellado e cuberta, humidades e illamento, portal-escaleiras, ascensor e 

accesibilidade e instalacións xerais). Do total de casos que recoñeceron ter realizado 

arranxos nas vivendas, o 12,2% fixera obras que afectaron a todos os elementos da vivenda 

(cociña, cuarto de baño, acabados, instalacións e pavimentos). 

 

Analizando os resultados das enquisas segundo o tipo de edificio observamos que é nos 

edificios antigos onde as porcentaxes se incrementan, tanto no que se refire aos arranxos no 

edificio como nas vivendas. 

 

Así, recoñeceron a realización dalgún tipo de arranxo nos últimos quince anos o 60% dos 

enquisados en edificios antigos e o 57% no caso dos edificios novos. 

 

No que se refire aos arranxos nas vivendas, os habitantes recoñeceron a realización dalgún 

tipo de arranxo nos últimos quince anos no 61% dos casos en edificios antigos e no 56% no 

caso dos edificios novos. 

 

Estes graos de intervención tanto nos edificios como nas vivendas habitadas fálanos dunha 

relevante dinámica rehabilitadora, de mantemento e reparación dos habitantes do Casco 

Vello. 

Nos edificios, as intervencións máis frecuentes son: 
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. Obras relativas a tellados e cubertas representando o 24,6% dos arranxos, algo máis no 

caso de edificios novos (28,1%) e menor nos edificios antigos (arredor dun 22,1%). 

 

. Nun nivel próximo están as obras relativas ás carpinterías exteriores, que representan o 

22% dos arranxos realizados, algo menos no caso dos edificios antigos (19,3%) e maior 

no caso dos edificios novos (26,0%). 

 

. Séguenlle as obras relativas ás fachadas e medianeiras, que representan o 13,1% dos 

arranxos realizados nos edificios, algo máis no caso dos edificios antigos (13,6%) e menor 

(12,5%) no caso dos edificios novos. 

 

. Na mesma franxa atopamos as obras relativas ás instalacións xerais do edificio, que 

representan o 12,3% dos arranxos realizados nos edificios, significativamente máis no 

caso dos edificios antigos (14,3%) e bastante menor (9,4%) no caso dos edificios novos. 

 

. Séguenlle as obras relativas aos portais e as escaleiras, que representan o 10,2% dos 

arranxos realizados nos edificios, aumenta a proporción para os edificios antigos (12,1%) e 

diminúe (7,3%) para os edificios novos. 

 

. Representados cun 8,9%, están as obras relativas aos arranxos de humidades e 

illamentos, e cun 8,5% as referidas á accesibilidade nos edificios, en ambas destacan 

notablemente as executadas nos edificios antigos (9,3%) sendo bastante menores para os 

edificios novos os arranxos de humidades e illamento (8,3%) e para os relacionados coa 

accesibilidade (7,3%). 

 

. En último lugar, representando apenas un 0,4% dos arranxos realizados nos edificios, 

están outro tipo de obras como as de patios ou estrutura concentradas en edificios 

novos. 

 

No interior das vivendas, as intervencións máis frecuentes son: 

 

. As relativas aos acabados interiores, obras polo xeral de simple conservación e 

mantemento, realizadas no 27,2% das vivendas enquisadas, significativamente máis nas 

vivendas en edificios novos (30,8%) e menos nas vivendas en edificios antigos (25,3%). 

 

. Séguenlle as intervencións en cociñas e cuartos de baño, feitas no 23% e 21,1% das 

vivendas respectivamente, destacando unha maior porcentaxe nas cociñas das vivendas 

dos edificios antigos (24,7%) e nos cuartos de baño das vivendas en edificios novos 

(23,1%). 
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. Nun nivel próximo están as intervencións nos pavimentos e instalacións das vivendas, 

feitas no 14,6% e 11,9% respectivamente. No caso das instalacións, elévanse ao 12,9% 

nas vivendas dos edificios antigos e diminúen nas vivendas dos edificios novos (9,9%). No 

caso dos pavimentos a porcentaxe aumenta lixeiramente nas vivendas dos edificios 

antigos (14,7%) e diminúen notablemente no caso das vivendas en edificios novos 

(14,3%). 

 

. En último lugar, representando apenas un 2,3% dos arranxos realizados nas vivendas, 

están outro tipo de obras como as de redistribución interior. 

 
CADRO Nº 8.8. REPARACIÓNS E OBRAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 15 ANOS. En %. 

  EDIFICIOS ANTIGOS EDIFICIOS NOVOS TOTAL 

No edificio: Non se fixeron arranxos 40,8 43,4 41,9 

 Arranxos dalgún tipo 59,2 56,6 58,1 

Na vivenda:  Non se fixeron arranxos 39,2 43,8 41,0 

 Arranxos dalgún tipo 60,8 56,3 59,0 

No edificio: Carpintería exterior 19,3 26,0 22,0 

 Fachada e medianeira 13,6 12,5 13,1 

 Tellado e cuberta 22,1 28,1 24,6 

 Humidades e illamento 9,3 8,3 8,9 

 Portal-Escaleiras 12,1 7,3 10,2 

 Ascensor e accesibilidade 9,3 7,3 8,5 

 Instalacións xerais 14,3 9,4 12,3 

 Outros 0,0 1,0 0,4 

Na vivenda:  Cociña 24,7 19,8 23,0 

 Cuarto de baño 20,0 23,1 21,1 

 Acabados 25,3 30,8 27,2 

 Instalacións 12,9 9,9 11,9 

 Pavimentos 14,7 14,3 14,6 

 Outros 2,4 2,2 2,3 

Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. 2019. Elaboración propia. 

 

Por último, solicitouse aos habitantes das vivendas dos edificios anteriores a 1960 a 

identificación das necesidades de rehabilitación que, ao seu xuízo, presentan os edificios e as 

vivendas nos que habitan. 

 

Do total de habitantes inquiridos, o 77,7% cre que é necesaria algunha obra no edificio, 

mentres que o 22,3% non ve necesaria a realización de ningún tipo de arranxo no mesmo. No 

caso das obras relativas ao interior das vivendas o 57,4% dos habitantes coida que a súa 

vivenda necesita dalgunha obra, mentres que o 42,6% non ve necesaria a realización de obra 

algunha. 
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A pesar dos altos graos de intervención rexistrados nos últimos quince anos nos edificios 

antigos, tanto no interior das vivendas como nos edificios, os habitantes declaran a 

necesidade de intervención tanto nas vivendas como, e sobre todo, nos edificios. 

 

No que se refire ás necesidades de intervención nos edificios, as obras relativas a humidades 

e illamento ocupan o primeiro lugar representando o 32,9% dos arranxos demandados, 

seguidas das relativas a tellado e cuberta, cun 19,2% e das obras relativas a arranxos de 

carpintería exterior, cun 13,7%. As referidas á accesibilidade e ascensores representan un 

12,3% das demandas expresadas e os arranxos en fachadas e medianeiras un 8,2%, 

seguida das necesidades de arranxos nas instalacións xerais dos edificios cun 6,2%. As 

reparacións de arranxos en portais e escaleiras apenas representan un 3,4% das demandas. 

Outro tipo de obras representan un 4,1%. 

 

No que se refire ao interior das vivendas, as melloras nos cuartos de baño ocupan o primeiro 

lugar, representando o 26,8% das intervencións necesarias demandadas, seguidos das 

demandas de intervencións nos acabados e as melloras das instalacións ambos cun 22%. 

Por último, as melloras nas cociñas e nos pavimentos das vivendas representan un 14,6% e 

un 13,4% respectivamente das intervencións demandadas. 

 

As necesidades de rehabilitación percibidas polos habitantes dos edificios antigos constitúen 

unha base de demanda potencial á que deberían responder as políticas de rehabilitación que 

o Plan Especial estableza. 

 
CADRO Nº 8.9. NECESIDADES PERCIBIDAS DE REHABILITACIÓN NOS EDIFICIOS ANTIGOS. En % 

NECESIDADES TOTAL 

No edificio:  Ningún arranxo necesario 22,3 

 Algún arranxo necesario 77,7 

Na vivenda:  Ningún arranxo necesario 42,6 

 Algún arranxo necesario 57,4 

No edificio:  Carpintería exterior 13,7 

 Fachada e medianeira 8,2 

 Tellado e cuberta 19,2 

 Humidades e illamento 32,9 

 Portal-Escaleiras 3,4 

 Ascensor e accesibilidade 12,3 

 Instalacións xerais 6,2 

 Outros 4,1 

   

Na vivenda:  Cociña 14,6 

 Cuarto de baño 26,8 

 Acabados 22,0 

 Instalacións 22,0 

 Pavimentos 13,4 

 Outros 1,2 
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Fte.: Enquisa domiciliaria. Oficina de Planeamiento, S.A. 2014. Elaboración propia. 
 

O principal atranco á rehabilitación que perciben os habitantes das vivendas dos edificios é 

de natureza económica, recoñecido como tal en case un 80% dos casos, un 79,1% cando se 

trata de edificios antigos. Outros atrancos, como os problemas derivados do réxime de 

propiedade ou o inquilinato das vivendas, representan o 3% das respostas recibidas. 

 

A elevada idade dos ocupantes dos edificios e o mal estado dos mesmos recoñécense en 

case un 2,1%, polo que estes son tamén percibidos como impedimentos para rehabilitar 

vivendas e edificios. 

 

As axudas económicas das políticas de rehabilitación acompañadas dunha xestión activa 

tendente a implicar a usuarios e propietarios, deberán contribuír a superar os atrancos que 

poidan inhibir a actuación dos particulares, que, por outra parte, son os habituais nos 

conxuntos históricos. 

 

 


