
Rehabilitación, renovación e rexeneración urbana en Galicia: Métodos, 
accións, xestión e aplicación do novo Plan 2013-2016 
 
Curso de 50 horas de docencia presencial. 
 
Dirección: José Antonio Aldrey Vázquez, Profesor Titular de Análise Xeográfica Rexional e 
Director do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Obxectivos: 
 
-Transmitir a necesidade da renovación e rehabilitación urbana como alternativa ao modelo de 
crecemento urbano sen límites. 
 
-Dar a coñecer unha metodoloxía exitosa para a realización das Memorias-programa para a 
petición de ARI´s. 
 
-Mostrar cómo conseguir unha xestión eficiente dos programas de rehabilitación para lograr que 
se poidan levar a cabo con éxito tanto dende unha perspectiva da protección patrimonial como 
da solucións ás problemáticas nas vivendas que necesitan rehabilitación. 
 
-Coñecer principios básicos dos Sistemas de Información Xeográfica para o seu emprego como 
ferramenta para xustificar a necesidade da rehabilitación e como recurso na xestión da 
recuperación urbana. 
 
-Transmitir criterios baseados na experiencia para a elaboración de ordenanzas e bases de 
axudas públicas para a revitalización e rehabilitación de áreas urbanas. 
 
-Coñecer as disposicións do novo Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 
 
Destinatarios: funcionarios e/ou empregados municipais da área de urbanismo e/ou 
rehabilitación; membros das oficinas de rehabilitación; funcionarios da Administración 
Autonómica relacionados con temas de urbanismo, vivenda e rehabilitación; arquitectos; 
xeógrafos; historiadores; historiadores da arte; sociólogos; economistas; aparelladores; 
profesionais relacionados co urbanismo e a rehabilitación. 
 
Número máximo de participantes: 40 
 
Período de desenvolvemento: os luns, martes e mércores, mes de xuño de 2014, en horario 
de 16 a 20 horas. 
 
Lugar de Celebración: Escola Galega de Administración Pública. Rúa Madrid, 2. Fontiñas. 
Santiago de Compostela.  
 
 
 
 
 



PROGRAMA  
 
luns 9 de xuño 
 
16 a 20 horas 
 
Presentación do curso. 
A necesidade da recuperación do espazo construído.  
Medidas para lograr a recuperación demográfica dos cascos históricos e dos sectores 
urbanos en proceso de degradación social e ambiental. 
A rehabilitación e rexeneración como instrumento para a recuperación social, funcional e 
física dos espazos construidos. 
 
Docente: José Antonio ALDREY VÁZQUEZ. Profesor de Análise Xeográfica Rexional. USC. 
 
Martes 10 de xuño 
 
16 a 18 horas 
 
Os Sistemas de Información Xeográfica e as Novas Tecnoloxías para o tratamento da 
información do territorio 
 
Docente: Manuel GALLEGO PRIEGO. Responsable de Xestión de Información Xeográfica. 
Instituto de Estudios do Territorio (Xunta de Galicia). 
 
18 a 20 horas 
 
O plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a 
rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 e a súa implantación en Galicia 
 
Docente: Mª de los Ángeles DOMÍNGUEZ FRANJO. Directora Técnica de Fomento. Instituto 
Galego da Vivenda e Solo. 
 
Mércores 11 de xuño 
 
16 a 18 horas 
 
A xestión da rehabilitación na cidade de Santiago. Criterios para o acceso ás axudas. 
Ordenanzas que as regulan. Incidencia dos últimos cambios normativos. 
 
Docentes:  
Fernando GARCÍA TOBÍO, economista. Jefe de Sección da Oficina de Rehabilitación. Concello 
de Santiago. 
Juan MORALES HERREROS, arquitecto municipal da Oficina da Cidade Histórica e 
Rehabilitación (OCHIR) 
 
 
 
 



18 a 20 horas 
 
Programa de Áreas de Rehabilitación Integral na Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Docente: Valeriano ROSALES ESCUREDO. Xefe da Oficina Técnica do Instituto Galego da 
Vivenda e Solo en A Coruña. 
 
Luns 16 de xuño 
 
16 a 18 horas 
 
Repensar a cidade. Estratexias de microintervencións sobre a cidade construída (I). 
 
Docentes:  
Luciano G. ALFAYA. Arquitecto.  
Patricia MUÑIZ NÚÑEZ. Arquitecta.  
Estudio MMASA.  
 
18 a 20 horas 
 
Metodoloxía de recollida de información, participación cidadá, creación de bases de 
datos, xeorreferenciación e cartografía en procesos de rexeneración e renovación 
urbanas. 
 
Docentes:  
Camilo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Sociólogo. Director de Inzarede. 
Gael SÁNCHEZ RIVAS. Enxeñeiro de Camiños. Master en Urbanismo pola UDC. 
 
 

Martes 17 de xuño 
 
16 a 18 horas 
 
Repensar a cidade. Estratexias de microintervencións sobre a cidade construída (II). 
 
Docente:  
Luciano G. ALFAYA. Arquitecto.  
Estudio MMASA. 
  
18 a 20 horas 
 
"Metodoloxía e ferramentas para pensar a cidade: dende a creatividade á innovación 
Urbana dende a perspectiva do usuario" (I) 
 
Docente: César PICHEL RODRÍGUEZ. Arquitecto do concello de Ourense.  
 
 
 
 
 



Mércores 18 de xuño 
 
16 a 20 horas.  
 
" Metodoloxía e ferramentas para pensar a cidade: dende a creatividade á innovación 
Urbana dende a perspectiva do usuario " (II) 
 
Docente: César PICHEL RODRÍGUEZ. Arquitecto do concello de Ourense.  
 
Mércores 25 de xuño 
 
16 a 20 horas 
 
A comprensión da cidade herdada. Metodoloxías analíticas no achegamento ás 
transformacións históricas da cidade compostelá, á expansión dos seus límites e ao seu 
levantamento gráfico e arquitectónico. 
 
Docentes:  
Pablo COSTA BUJÁN. Doctor arquitecto. Profesor da ETS Arquitectura da UDC. 
Santiago TARRÍO CARRODEGUAS. Doctor arquitecto. Profesor da ETS Arquitectura da UDC. 
 
Luns 30 de xuño 
 
16 a 18 horas 
 
Repensando a mobilidade nos espazos de rehabilitación, rexeneración e renovación 
urbana. 
 
Docente: Miguel PAZOS OTÓN. Profesor de Xeografía Humana. USC  
 
18 a 20 horas 
 
As intervencións de renovación e rehabilitación no espazo público en Santiago de 
Compostela: un exemplo a seguir. 
 
Javier FERNÁNDEZ MUÑOZ, arquitecto do Concello de Santiago de Compostela. 
16 a 20 horas.  
 
Martes 1 de xullo 
 
16 a 20 horas.  
 
Taller: Os Sistemas de Información Xeográfica como ferramenta para a xestión da 
rehabilitación (I) 
 
Docente: Xosé CONSTENLA VEGA. Xeógrafo. Especialista en Sistemas de Información 
Xeográfica. 
 
 



Mércores 2 de xullo 
 
16 a 20 horas.  
 
Taller: Os Sistemas de Información Xeográfica como ferramenta para a xestión da 
rehabilitación (II) 
 
Docente: Xosé CONSTENLA VEGA. Xeógrafo. Especialista en Sistemas de Información 
Xeográfica. 
 
luns 7 de xullo 
 
16 a 19 horas 
 
A rehabilitación de vivendas, mantemento e intervención en elementos catalogados no 
Casco Histórico de Santiago de Compostela. 
 
Docente: Ángel PANERO PARDO. Arquitecto do Consorcio de Santiago de Compostela. 
 
19 a 20 horas 
 
“A Pedra que pisas”, iniciativas do Consorcio de Santiago e a Fundación Laboral da 
Construción de Galicia para a formación de traballadores, empresas e técnicos na 
conservación e mantemento dos pavimentos enlousados de Compostela. 
 
Docente: Juan COIRA LÓPEZ. e Francisco BASANTA PARDO.   
Arquitectos  responsables do programa.  
 
Martes 8 de xullo 
 
16 a 18 horas 
 
Pensar a rexeneración urbana dende experiencias de implantación de programas de 
rehabilitación. Os casos do Conxunto Histórico de Muros e o barrio de Vista Alegre 
(Santiago de Compostela 
 
Docente: Óscar ANDRÉS QUINTELA, arquitecto. Coordinador docente do Máster de 
Rexeneración Urbana e Rehabilitación da USC. 
 
18 a 20 horas 
 
A xestión da Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e barrios 
históricos de San Lázaro e os Muíños. 
 
Docente: Marta CANDOCIA ACCIÓN. Técnico da Oficina de Rehabilitación de Mondoñedo 
 
 
 
 



Mércores 9 de xullo 
         
16 a 17.30 horas 
 
Intervencións de rehabilitación e renovación en espazos singulares. Os casos de Sabarís 
en Baiona e Moimenta en Boiro. 
 
Docente: José Antonio ALDREY VÁZQUEZ. Profesor de Análise Xeográfica Rexional. USC. 
 
17.30 a 19 horas 
 
Conclusións, proba de avaliación e clausura do curso. 
 
Docente: José Antonio ALDREY VÁZQUEZ. Profesor de Análise Xeográfica Rexional. USC. 
 
 
 
Materiais e instalacións necesarias para o desenvolvemento do curso: non serán 
necesarios materiais, pois serán aulas teórico-prácticas baseadas na intervención dos ponentes 
mediante presentacións en powerpoint. Os talleres desenvolveranse na aula de informática sen 
necesidade de licencias de pago de ningún software, pois o taller de SIG farase con software 
libre.  
 
 
 
 
 
 


