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OBXECTIVOS
Mellora e posta en valor da paisaxe

dos distintos Camiños de Santiago

na antesala do Xacobeo 21

1

Aposta polo coñecemento do

patrimonio cultural dos itinerarios
2

Aumento da concienciación e

sensibilidade cidadá en torno á

protección da Ruta Xacobea

3



FASES
Convenio coa Fundación Juana deVega

para eliminar elementos que deterioran

a paisaxe. Preto de 50 pequenas

actuacións enmarcha

1

Elaboración dunmanual de boas prácticas

con referencias que se empregarán nas

actuacións deste proxecto

2

Aprobación da liña de axudas do Plan de

Embelecemento do Camiño de Santiago
3



INVESTIMENTO

1,2M€
Categoría 1:

Entidades locais (600.000 €)

Categoría 2:

Persoas físicas ou xurídicas

(600.000 €)



INICIATIVAS
SUBVENCIONABLES (I)

Categoría 1:

‣ Máis de 40 actuacións

‣ Importemáximo
subvencionable:15.000€

Categoría 2:

‣ Máis de 60 actuacións

‣ Importemáximo
subvencionable:10.000€



Deberán realizarse a partir do1 de

xaneiro do 2020
1

AXunta financiará o75% do

investimento
2

Cinco ámbitos de actuación3

INICIATIVAS
SUBVENCIONABLES (II)



Actuacións (I)

Sobre elementos etnográficos e a súa

contorna

‣ Inclúense accións de valorización,

mantemento, consolidación ou restauración de

bens que integran o patrimonio etnográfico de

Galicia (hórreos, fontes, lavadoiros, pontes...)



Actuacións (II)

Sobre a casa e a eira

‣ Inclúense accións nos revestimentos das

casas comomellora nas fachadas ou cubertas

empregandomateriais propios da zona

‣ Actuacións demellora dos puntos en contacto

co trazado do camiño como valados,

pavimentos situados nos puntos de acceso ou

áreas de descanso

‣ Financiarase obras demellora nas edificacións

auxiliares



Actuacións (III)

No espazo agrario

‣ Inclúense actuacións de ocultaciónmediante vexetación de

elementos cun forte impacto visual no Camiño

‣ Intervencións de demolición de elementos en desuso ou

abandonados sen interese patrimonial ou paisaxístico como

naves, silos ou casetas

‣ Actuacións demellora dos puntos de contacto co trazado

do Camiño como valados ou pavimentos

‣ Obras de desentullo e limpeza de lixo oumateriais en desuso



Actuacións (IV)

De integración coa natureza

‣ Intervencións para incorporar a vexetación

como elemento integrador das construcións e

dos viais

‣ Mellora do axardinamento na contorna do

Camiño de Santiago



Actuacións (V)

No trazado doCamiño

‣ Intervencións de substitución de elementos

demobiliario urbano que pola súas

carácterísticas resulte alleo á contorna da

Ruta Xacobea (marquesiñas, cabeado,

colectores...)
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