
 

 

 

CONCELLO DE LAXE (A CORUÑA) 
Avda. Cesáreo Pondal, núm. 26 – CP 15117 – Teléfono: 981 706 903 
Fax: 981 728 025 – E-mail: correo@laxe.es 

INFORME TÉCNICO VALORACIÓN CENTRO SOCIAL TRABA 

DATOS: 

EXPEDIENTE Nº 2021/X999/000087    
SITUACIÓN: LG. MELGUEIRAS-PQ. TRABA-LAXE 

ASUNTO:  

CESIÓN DO USO GRATUITO DO CENTRO SOCIAL PARA A CREACIÓN DA CASA DO MAIOR 

 

INFORME:  

 
O que subscribe, Jesús Manuel Mallo Puga, en calidade de técnico municipal, adscrito á empresa ATOMO ESTUDIO 
TÉCNICO como empresa que realiza a Asistencia Técnica no Concello de Laxe, (segundo Resolución da Alcaldía 
núm. 926/2019, de data 11/12/2019) , en vista dos trámites que se estimen oportunos para levar a termo o programa 
“A CASA DO MAIOR” financiado pola Xunta de Galicia, emite o seguinte informe: 

 

1. INTRODUCIÓN  

No presente informe levarase a cabo a estimación da valoración do ben inmoble municipal ( INM40029) “Centro social 
e pista polideportiva de Traba”. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE E XUSTIFICACIÓN 

- PXOM do Concello de Laxe, Primeira aprobación definitiva parcial condicionada 30/10/2009, publicada no 
DOG 16/11/2009. (dispoñible na carpeta "ordes e publicacións no DOG").*Pendente de orde de aprobación 
definitiva final. Afectado por resolución do 26/02/13 pola que se lle dá publicidade á parte dispositiva da 
sentenza 960/2012 do 31 de outubro do TSXG. 

- Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral Tributaria 
- Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
- Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 

do solo de Galicia. 
- Decreto 83/201, do 26 de Xullo, polo que se aproba o Plan Básico Autonómico de Galicia. 
- Orde de 28 de Decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens 

inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria , no 
ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrioniais e actos xurídicos 
documentados, así como a normativa técnica xeral.   

- Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se actualizaban os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 
pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles a empregar , dos previstos no 
artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e 
doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica 
xeral.  

 
3. DATOS 

 
O inmoble obxecto da presente valoración posúe as seguintes características: 
 

CENTRO SOCIAL E PISTA DEPORTIVA DE TRABA 

Referencia Catastral 15041A503003450001FP 

Tipo de solo  Solo Rústico Protección Ordinaria 

Estado Edificación destinada anteriormente a centro social  

Uso do inmoble valorado Actividades formativas e multiusos 

Superficie de parcela 3460 m² 

Superficie da Construción a ceder 150 m²  

Ano da construción 2003 

Tipo de finca Rústica 

 



(A CORUÑA)

CONCELLO DE LAXE

Avda. Cesáreo Pondal, 26 C.P. 15117 Telf. 981735011-E-mail: correo@laxe.dicoruna.es 

4. DESCRIPCIÓN URBANISTICA 

Planeamento urbanístico vixente na actualidade é a aprobación definitiva parcial do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Laxe (en adiante PXOM), con publicación no D.O.G. núm. 224 do 16 de novembro de 2009, e no B.O.P. 
núm. 254 do 30 de novembro de 2009, e a parcela atopase clasificada conforme a dito planeamento como SOLO 
RÚSTICO DE PROTECCÍÓN ORDINARIA.  

 

 

PLANO T.M. 1.4 DO PXOM 

 

O réxime de aplicación, de acordo coa disposición transitoria primeira 1 d) da Lei 2/2016, conforme ó planeamento 
aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor da Lei 2/2016 e adaptado á Lei 9/2002, de 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ao “ solo rústico, aplicaráselle o disposto na presente lei 
para o solo rústico, mantendo, en todo caso a vixencia das categorías do solo contempladas no planeamento respectivo. 

 

5. AUTORIZACIÓNS SECTORIAS  

Como se pode constatar nos planos do PXOM de Laxe, así como na consulta ó visor do Plan Básico Autonómico, 
onde se reflexan as afeccións sectorias de carácter territorial, o terreo non se atopa afectado por ningunha delas.  
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6. METODOLOXIA DE VALORACIÓN 

  

De acordo co sinalado no artigo 27.4 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo1/2011, do 28 de Xullo, nas 
comprobacións de valor de inmobles polo medio consistente en ditame de perito da Administración, se este, no uso 
da súa pericia,decidise optar por métodos de valoración analíticos ou de custo, conforme os criterios xerais 
establecidos neste título e para os efectos de expresar a procedencia e o modo de determinación dos compoñentes 
do valor con suficiente xustificación, poderá tomar como referencia os distintos parámetros e coeficientes ou índices 
contidos nas táboas dos compoñentes ou valores básicos da “orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan 
os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da lei 58/2003, 
do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral” 

Segundo o artigo 6, para a determinación do valor dos inmobles rústicos apróbanse os prezos medios no mercado 
recollidos nos anexos IV,V,VI e VII desta orde, de acordo coas instrucións para a súa aplicación recollidas no anexo 
III. 

Nesta valoración aplicaranse os valores da Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da 
Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles a 
empregar, dos previstos no artigo 57 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos 
sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa 
técnica xeral. 

 

Datos e Cálculo dos Valores Técnicos: 

Como método de cálculo do valor do inmoble aplicaremos as prescricións do artigo 12 da orde do 28 de decembro de 
2015. 

 

Norma 1: Compoñentes analíticos do valor  

(...) Considérase o valor dun inmoble atendendo aos seus elementos analíticos (ou de custo) fundamentais: solo, 
construción e gastos/beneficios de promoción, corrixido, de ser o caso polos coeficientes de singularización que 
recollen a adaptación do valor a situacións ou características especiais e concretas do ben que poden ser aplicados 
de forma obxectiva por estar parametrizados segundo o disposto nesta normativa. Deste xeito o valor dun inmoble 
será o resultado de aplicar a seguinte fórmula: 

Valor do inmoble = (VS+VC) x CM x CS x SC 

VS: valor do solo segundo a Norma 2. 

VC: valor da construción segundo as Normas 3 a 6. 

CM: coeficiente de mercado segundo a Norma 7. 

CS: Coeficiente de singularización segundo as Normas 8 a15. 

SC: Superficie construída en m². 

 

Valor do solo VS: 

Calcularase para ambos inmobles segundo a Norma 2 apartado b). 

Valor básico  

O valor básico rústico correspondente ao Concello de Laxe para o ano 2017 é de 0,36 €/m², dato obtido do Anexo IV 
de Prezos medios de mercado de solo rústico e construción, da “Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se 
actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro (...)”. 
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Anexo IV Resolución do 17 de abril de 2017: Prezos medios de mercado de solo rústico e construción. Expoñentes de 
cultivo, parroquia e acceso 

 

 

 

Anexo V Resolución do 17 de abril de 2017: Relación de cultivos de Galicia e índices 
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Anexo VI Resolución do 17 de abril de 2017: Relación de parroquias/lugares de Galicia e índices 

 

 

 

Anexo VII Resolución do 17 de abril de 2017: Relación de accesos de Galicia e índices 
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VALORACIÓN CENTRO SOCIAL TRABA 

Matización dos valores de referencia: 

Índice de cultivo: Solo rústico construído, CO ( Anexo IV de Prezos medios de mercado de solo rústico e construción) 
4,00^0,85 Expoñente de cultivo (Anexo V- Relación de Cultivos Galicia e índices) = 3,24900959 

Índice de parroquia/lugar: Lugar de Melgueiras (Anexo VI Relación de parroquias/lugares de Galicia e índices) 
1,80^1,00 (Anexo IV de Prezos medios de mercado de solo rústico e construción)= 1,80 

Índice de acceso: vía asfaltada CC ( Anexo VII Relación de accesos de Galicia e índices)1,7^1,00 ( Anexo IV de 
Prezos medios de mercado de solo rústico e construción) = 1,70 

 

Segundo a Norma 2 do artigo 12 da RPM o valor unitario obtense da seguinte ecuación: 

Valor unitario ( do solo)= Valor básico x IC^EC x IP^EP x IA^EA 

 

VS = 0,36x 3,24900959 x1,80 x 1,70 = 3,58 €/m² 

 

Unidade Sup. Obxecto de valoración( m²) VS €/m² 

Parcela Rústica 3460,00 m² ( superficie rexistro) 3,58 

 

 

Valor da construción VC 

Segundo a orde do 28 de decembro de 2015, calcularase segundo o estipulado nas normas 3 a 6. 

Norma 3: Construcións 

Para a valoración das edificacións, pártese dun valor básico de construción para o uso estándar ( que recolla os 
custos totais de execución da obra ( excluíndo o solo) (...). Aplicarase o valor do módulo máis recentemente aprobado 
(...) Para este suposto empregarase o da Resolución do 17 de abril de 2017 que actualiza os prezos da orde de 2015. 

No anexo IV, visto en apartados anteriores, clasifica o Concello de Laxe  como Grupo 1 e establece un valor de 
repercusión da construción de 650 €/m² 

 

Unidade Valor inicial construción €/m² 

Edificación 650,00 

 

  

Norma 5: Coeficiente de antigüidade 

 

Ó valor básico de construción corrixido segundo o uso ( Norma 4, a cal non é de aplicación) aplicaráselle unha 
depreciación que recolla o envellecemento polo transcurso do tempo, mediante un coeficiente que obedece a unha lei 
de tipo logarítmico (progresivamente decrecente) cunha ratio de depreciación anual que deberá estar entre o 1% e o 
4%. Malia que o inmoble sufriu algunha remodelación, presenta bastantes danos, así como unha antigüidade de 
aproximadamente duns 18 anos, polo tanto aplicarase un ratio de depreciación dun 2%. 

 

D (depreciación)= (1-r) ^n = ( 1-0,02)^18 = 0,69 de D sobre o valor de construción. 

 

r= 2% 

n= Ano de construción 2003 = 18anos 
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Norma 6: Coeficiente do estado de conservación 

O inmoble presenta algunhas deficiencias, principalmente humidades no interior, danos na cuberta e na carpintería 
exterior. Reparacións que se valoran e se realizan de acordo a “Proxecto de Rehabilitación do Centro social de Traba” 
redactado por o Arquitecto Técnico Jorge Paredes Insua, colexiado nº 803. E  presentado como base no Plan Provincial 
de Cooperación as Obras e Servizos de Competencia Municipal ( Plan Único de Concellos) “POS + 2019) da Excma. 
Deputación Provincial de A Coruña. Polo que se aplicará un coeficiente de estado regulador do 1,25 

 

Valor inicial construción €/m² Depreciación valor  Coeficiente estado regulador  VC 

650,00 0,69 1,25 560,62 €/m² 

 

 

CM: Coeficiente de Mercado 

 

Norma 7: Coeficiente de mercado 

Para bens inmobles en localizacións netamente rurais, como é o caso, o coeficiente = 1 

 

CS: Coeficiente de Singularización 

 

Calcúlase segundo as normas 8 a 15 

 

A día de hoxe, os tramites das obras de rehabilitación están terminados e as obras tamén están rematadas, polo que 
aplicaremos o coeficiente de 1.  

 

Valor do inmoble= (VS+VC) x CM x CS x SC 

 

Valoración = (3,58 €/m² + 560,62 €/m²) x 1 x 1 x 150= 84.630,75 euros 

 

7. VALORACION ECONOMICA DO SUBMINISTRO. 

 

ORZAMENTO DESAGREGADO DOS GASTOS DE INVESTIMENTO (Man de obra 
engadida). 

  

    

 
GASTOS 

  

CONCEPTO DESCRICIÓN CUSTO TOTAL 

 
1 Avisador acústico baño 104,00€ 104€ 

 
3 Timbres colgantes baño 63,00€ 189€ 

MOBILIARIO 5 Sofás reclinables 350,00€ 1.750,00€ 

 

Televisión TV LED 65" - Samsung 65RU7105, 4K UHD Real, HDR, Smart 
TV, Bluetooth, Solución cables ordenados 759,00€ 759€ 

 

Televisión TV LED 65" - Samsung 65RU7105, 4K UHD Real, HDR, Smart 
TV, Bluetooth, Solución cables ordenados 759,00€ 759€ 
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2 Soporte televisión 50,00€ 100,00€ 

 
Mobiliario de oficina 350,00€ 350,00€ 

 
Estantes para almacenaxe 450,00€ 450,00€ 

 
Portátil 400,00€ 400,00€ 

 
Impresora 60,00€ 60,00€ 

 
Conxunto de ducha 395,00€ 395,00€ 

 
2 Barras baño discapacitados 100,00€ 200,00€ 

 
2 Barras de agarre baño discapacitados 25,00€ 50,00€ 

 
5 Estores opacos 250,00€ 1.250,00€ 

 
Termo 339,00€ 339,00€ 

 
Frigorífico Combi  1.569,00€ 1.569,00€ 

 
Microondas integrable 329,00€ 329,00€ 

 
Radiador de parede 350,00€ 350,00€ 

OUTROS 
GASTOS 2 Pedalier electrónico 125,00€ 250,00€ 

 
1 Robot de limpeza 300,00€ 300,00€ 

 
1 Bicicleta estática 600,00€ 600,00€ 

 
Vinilos 300,00€ 300,00€ 

 
Man de obra 1.450,00€ 1.450,00€ 

MATERIAL 
DIDÁCTICO Bolígrafos, lapis, lapis de cores, e outro material funxible 600,00€ 600,00€ 

 
Xogos 200,00€ 200,00€ 

 
Produtos de limpeza 500,00€ 500,00€ 

 
TOTAL 

 
13.603,00€ 

 

8. CONCLUSIÓNS 

En consideración da superficie do solo , que abrangue a construción , o inmoble, a súa antigüidade, a clasificación 
urbanística, a súa localización xeográfica e accesos, establecese para o CENTRO SOCIAL DE TRABA un valor de 
84.630,75 euros, (oitenta e catro mil seiscentos trinta euros con setenta cinco céntimos),conforme a Orde do 28 
de decembro de 2015 polo que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles. Si a esto se lle 
engade o valor do equipamento teremos un valor total de 98.233,75 euros (noventa e oito mil douscentos trinta e 
tres euros con setenta e cinco céntimos). 

O presente informe contén a miña opinión, segundo o meu entender e que someto a calquera outra mellor formada, 
ten carácter exclusivamente técnico e sen prexuízo do que se formule en calquera outro informe ou requisito que se 
considere necesario para o axuste á legalidade vixente da actuación pretendida  

 

En Laxe,  

Jesús Manuel Mallo Puga | Enxeñeiro Técnico Industrial 
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PLANO PLANTA BAJA CENTRO SOCIAL  
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