
ASUNTO: Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora das axudas á rehabilitación de 
edificios e vivendas en execución do Plan especial de protección e rehabilitación de edificios Cidade 
Histórica

SOLICITANTE: Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruturas e Vivenda

ANTECEDENTES / FEITOS:

1 O día 20 de xuño de 1990, o Concello de Santiago de Compostela aprobou a Ordenanza municipal 
reguladora das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas en execución do Plan especial de 
protección e rehabilitación de edificios e rehabilitación da Cidade Histórica.
2 O día 2 de xullo de 2004, a concelleira delegada de rehabilitación da Cidade Histórica, Silvia López 
Candamo propuxo a introdución de modificacións no texto da ordenanza (ver Anexo 1).
3 Que o día 15 de xullo a Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruturas e Vivenda avalía 
o texto da proposta da citada concelleira, así coma os informes emitidos polo xefe da Oficina de 
Rehabilitación e polo interventor municipal.
4 Que a dita Comisión Informativa, por unanimidade, votou a favor da proposta da concelleira 
delegada de Rehabilitación.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

[propiedades legais do documento, lexislación pertinente que se lle atribúe ao emisor para a 
realización deste documento, anotacións legais en que se basea o informe.]

De conformidade co indicado, a Comisión Informativa emite o seguinte 

DITAME:

1 Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza municipal reguladora das axudas á rehabilitación 
de edificios e vivendas en execución do Plan especial de protección e rehabilitación de edificios 
Cidade Histórica, segundo o texto refundido que se achega ao expediente.
2 Someter o expediente a información pública e audiencia dos interesados, segundo se estabelece no 
artigo 49 da Lei reguladora das bases de réxime local, por un prazo mínimo de trinta días, mediante 
anuncios que para os efectos se publicarán no Boletín Oficial da Provincia e nos paneis informativos 
do Concello de Santiago.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2004

O presidente da comisión

rúbrica

Xerardo Vázquez Lago

Anexo 1. Proposta para a introdución de modificacións na Ordenanza municipal reguladora das axudas 
á rehabilitación de edificios e vivendas en execución do Plan especial de protección e rehabilitación 
de edificios Cidade Histórica 

DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO,  
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 542 300



DEFINICIÓN

O ditame é un documento en que se expón por escrito a valoración profesional que emite o persoal 
técnico, a comisión informativa ou o consello designados para os efectos da cuestión sometida á súa 
consideración e xustificada con base nun informe (previo ou incluído no mesmo ditame).

OBS. Se o comparamos co informe, vemos que a principal diferenza, e substancial, é que no informe 
non se emite valoración do persoal técnico, sobre as causas, a forma de reparación nin o seu custo.

Tratamento persoal

– primeira persoa de singular cando o emita unha persoa: propoño, emito, etc.

– primeira persoa do plural cando procede dalgún órgano da administración: propoñemos, emitimos, 
etc.

– terceira persoa do singular: se facemos referencia a órganos ou entidades que aparecen no dita-
me: a Comisión Informativa emite.

O ton é impersoal e neutro, e adoita ter un carácter informativo e un rexistro técnico-xurídico.

ESTRUTURA

Cabeceira

• Identificación do documento

Indicarase o tipo de documento de que se trata acompañado da entidade da que proce-
da: Comisión Informativa, Consello, etc. É habitual que se escriba con maiúsculas para 
destacala do resto do documento.

Asunto. Breve indicación que resume de modo moi xeral o asunto e o contido do docu-
mento, que se destacará en letra grosa cursiva. A etiqueta “asunto” destacarase con 
maiúsculas seguida de dous puntos.

Solicitante. Nome da persoa e/ou organismo que demanda o informe, se o houber. A 
etiqueta “solicitante” destacarase con maiúsculas seguida de dous puntos.

Corpo

• Feitos ou antecedentes

Exposición de antecedentes e fundamentos de dereito. Especifícanse os antecedentes 
e os feitos en parágrafos independentes e numerados, dun xeito resumido e ordenado, 
baixo o epígrafe FEITOS ou ANTECEDENTES. 

Se reproducimos texto literal doutro documento, utilizaremos un corpo de letra un ou 
dous puntos menor.

ESTRUTURA DO DITAME



• Consideracións xurídicas

Especificaranse os fundamentos legais que xustifican as conclusións ás que se chega, e 
que apoian a opinión e proposta que se emite, ademais da normativa aplicábel que rexe 
os ditames (se a houber).

Utilizarase a seguinte fórmula de remate e enlace co seguinte apartado:

De acordo co indicado, a Comisión Informativa emite o seguinte ditame

Consonte o indicado, a Comisión Informativa emite o seguinte ditame

Como xeito de introducir as conclusións derivadas dos feitos sinalados, poderá indicar-
se o procedemento polo que se chegou ao ditame:

A Comisión Informativa, co voto favorábel dos concelleiros de todos os partidos políticos representados

• Conclusións

Aquí incluiranse as conclusións a que conduce a exposición dos feitos ou antecedentes. 

Cada conclusión debe redactarse dun xeito claro e conciso, numeradas en parágrafos 
independentes.

Introdúcense coa etiqueta “ditame” en maiúsculas e epígrafe á parte, e sempre seguida 
de dous puntos. 

Peche

• Lugar e data

Indicarase nun parágrafo á parte. Evitaranse fórmulas do tipo En Santiago… a …, e 
serán preferíbeis Santiago de Compostela, 14 de maio de 2007.

• Sinatura

O emisor do informe, persoa ou entidade, debe incluír os seguintes datos na seguinte 
orde:

– Cargo que ocupa, precedido do artigo correspondente

– Sinatura orixinal que autentica o escrito

– Nome e apelidos

• Anexos (opcional)

Baixo a etiqueta “anexos” relacionarase a información de apoio ou complementaria ao 
documento. Estes documentos numeraranse segundo a orde en que aparecen no texto 
do ditame.

Anexo 1. Informe sobre a rehabilitación de edificios e vivendas en execución do Plan EPRCH-01.


