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SUBVENCIÓN

Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade
en vivendas do Plan 2018-2021

CÓDIGO
PROCEDEMENTO

VI422E

PUBLICACIÓN

DOG núm. 54, do 22/03/2021. Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para
actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A).

BASES
REGULADORAS

DOG núm. 143, do 30/07/2019. Resolución do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das
subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da
mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021, e se convocan para o ano 2019, con
carácter plurianual, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 143, do 30 de xullo, modificada pola Resolución do 18 de
outubro de 2019 (DOG núm. 204, do 25/10/2019).

OBXECTO

Financiar actuacións de rehabilitación de edificios e/ou vivendas ao abeiro do Programa de fomento da conservación, da mellora da
seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021.

PROCEDEMENTO

Concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na convocatoria, o que será obxecto de publicación no
DOG e na páxina web do IGVS mediante resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS

PRAZO DE
PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

DENDE O 23/03/2021 ATA O 22/04/2021
Poderán ser persoas e entidades beneficiarias das axudas desta convocatoria:
a) As persoas físicas, xa sexan propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas
situadas nestes edificios.

SOLICITANTES

b) As comunidades de persoas propietarias, así como as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas
conforme o disposto no artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
c) As agrupacións de persoas propietarias, ás cales lles será de aplicación o previsto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xullo.
d) As persoas físicas inquilinas dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o custo das
actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pagamento da renda.
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1. Para que as persoas físicas sexan beneficiarias deberán posuír a nacionalidade española ou ter a residencia legal en España, no
caso das persoas estranxeiras.
2. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas que estean incursas nalgunha das causas
previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou aquelas ás cales se
lles revogase algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda por causas imputables á persoa ou entidade
solicitante.
3. No caso de que a persoa ou a entidade solicitante sexa unha comunidade, unha agrupación de comunidades de persoas
propietarias ou unha agrupación de persoas propietarias, os requisitos sinalados nos puntos anteriores deberán cumprilos todos os
seus membros.
REQUISITOS

4. As persoas e as entidades beneficiarias deberán destinar o importe íntegro da axuda ao pagamento das correspondentes
actuacións. Cando se trate dunha comunidade, dunha agrupación de comunidades de persoas propietarias ou dunha agrupación
de persoas propietarias, esta regra resultará igualmente de aplicación, con independencia de que tanto o importe desta como o
custo das obras deba repercutirse nas persoas propietarias de vivendas e locais, de conformidade coas regras previstas na
lexislación de propiedade horizontal.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comunidade ou da agrupación de comunidades de
persoas propietarias ou da agrupación de persoas propietarias incorra nunha ou en varias das prohibicións establecidas no artigo
13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou do artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, non se atribuirá á devandita persoa
propietaria a parte proporcional que lle correspondería da axuda recibida, que se ratearía entre os restantes membros da
comunidade ou agrupación de comunidades de persoas propietarias ou da agrupación de persoas propietarias.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica
da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, que se incorpora como anexo a esta resolución.
FORMA DE
PRESENTACIÓN DAS
SOLICITUDES
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A presentación electrónica será obrigatoria para as comunidades de persoas propietarias, as agrupacións de comunidades de
persoas propietarias e as agrupacións de persoas propietarias.
Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

A solicitude realizarase mediante a presentación do formulario que se incorpora como anexo I na resolución pola que se convoca
esta subvención (código de procedemento VI422E). Deberá dirixirse á Área Provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou
edificio.
(*) Neste formulario constan como de obrigada consignación os seguintes campos: datos do edificio ou vivenda que se vai
rehabilitar, resumo valorado das actuacións de rehabilitación previstas e anualidades de execución. Aquelas solicitudes que sexan
presentadas sen consignar os citados campos obrigatorios non serán admitidas a trámite.
Coa solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR COA
SOLICITUDE
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1. Documento que acredite a representación, no caso de haber representante.
2. Escritura pública, nota simple rexistral ou calquera outro documento que acredite a titularidade da vivenda, no caso de que a
solicitante sexa unha persoa física ou unha agrupación de persoas propietarias que non consten como titulares catastrais.
3. Copia da escritura da división horizontal, no caso das comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas
propietarias.
4. Proxecto técnico ou, se non for preciso para a autorización das obras, memoria descritiva das actuacións que se van realizar,
co contido sinalado no punto 5º do ordinal oitavo das bases reguladoras.
5. Informe técnico de data anterior á presentación da solicitude de axuda, que acredite a necesidade da actuación, salvo que a
xustificación da actuación se acredite no proxecto técnico ou na memoria descritiva das actuacións.
6. Certificado do inicio das obras, no caso de obras iniciadas con anterioridade á data da publicación da resolución da
convocatoria.
7. Licenza municipal de obras, no caso de que sexa necesaria pola actuación que se vai realizar. No suposto de non contar
aínda coa licenza, achegarase a correspondente solicitude de licenza.
8. Comunicación previa ao concello, cando a actuación non estea sometida a licenza. No caso de teren transcorrido máis de
quince días hábiles contados desde a data da presentación da comunicación previa ao concello, esta deberá vir
acompañada dunha declaración responsable da persoa ou entidade promotora da actuación de non ter sido requirida para a
súa emenda.
9. No caso de edificios e vivendas declarados ben de interese cultural (en diante, BIC), catalogados ou que conten con
protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente, documentación xustificativa destas
circunstancias.
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No caso de que a solicitante sexa unha persoa física propietaria ou inquilina dunha vivenda unifamiliar ou dunha vivenda en edificio
de tipoloxía residencial colectiva, unha comunidade ou agrupación de comunidades de persoas propietarias ou agrupación de
persoas propietarias, deberán presentar ademais, de ser o caso, a documentación seguinte:
1. Anexo II (código de procedemento VI422E), de declaración responsable e comprobación de datos das persoas partícipes
nas obras e interesadas na subvención e das persoas integrantes das súas unidades de convivencia (deben presentarse
tantos anexos II como vivendas partícipes e interesadas na subvención se sinalen nos anexos I e IV).
2. Anexo III (código de procedemento VI422E), de declaración responsable de ingresos das persoas integrantes da unidade de
convivencia das persoas participes nas obras e interesadas na subvención, no caso de non estaren obrigadas a presentar a
declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (en diante, IRPF), acompañada da seguinte documentación:
◦ Certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no devandito exercicio.
◦ Certificado de pensións ou prestacións periódicas emitido polo correspondente organismo oficial, no caso de non
seren outorgadas polo Instituto Nacional da Seguridade Social (en diante, INSS).
◦ Certificado das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.
3. Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou
agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou das agrupación de persoas propietarias, que participen nas obras e
estean interesadas na subvención e/ou das persoas integrantes das súas unidades de convivencia, no caso de que non o
emitise a Xunta de Galicia.
4. Copia do contrato de alugamento na vivenda obxecto da actuación, con indicación da súa referencia catastral, para o caso
de persoas inquilinas promotoras da actuación.
5. Acordo asinado coa persoa propietaria onde conste a autorización para executar as obras e que a persoa inquilina asume o
custo destas, a cambio do pagamento da renda. Neste acordo deberá constar expresamente que entre as partes non existe
parentesco en primeiro e segundo grao de consanguinidade ou de afinidade, e que non son socias ou partícipes de
ningunha entidade conxunta.
6. Anexo IV (código de procedemento VI422E), de certificado do acordo da comunidade ou agrupación de comunidades de
persoas propietarias ou do acordo da agrupación de persoas propietarias, de solicitar a correspondente axuda, de nomear a
persoa que as represente na tramitación do expediente e que, ademais, conteña o número de vivendas e a superficie total
construída dos locais comerciais partícipes nas obras e interesados na subvención, con indicación da súa referencia
catastral.
7. Anexo V (código de procedemento VI422E), de declaración responsable e comprobación de datos das persoas inquilinas e/
ou moradoras que non participen como promotoras da actuación ou propietarias que participen nas obras e non estean
interesadas na subvención, só naqueles supostos en que non se acredite o destino previo da/das vivenda/s como domicilio
habitual e permanente exixido nos puntos 2 e 3.b) do ordinal oitavo das bases reguladoras deste programa.
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No caso de que a persoa promotora sexa unha persoa propietaria única dun edificio de tipoloxía residencial colectiva, deberá
presentar, ademais, a seguinte documentación:
1. Memoria xustificativa da necesidade de realoxo das persoas inquilinas para realizar a rehabilitación obxecto da solicitude de
subvención, no caso de non cumprir o requisito de residencia establecido no punto 3.b) do ordinal oitavo das bases
reguladoras.
2. Compromiso de destinar as vivendas obxecto de rehabilitación ao domicilio habitual das súas persoas inquilinas.
Consideraranse actuacións subvencionables para o fomento da conservación as seguintes actuacións:
• As relativas ao estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións.
• As relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluídos procesos de desamiantado.
• As relativas á adecuación interior da vivenda unifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, ás
condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente exixidas.

ACTUACIÓNS
SUBVENCIONABLES
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Consideraranse subvencionables, para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade, as seguintes actuacións:
• A instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade, incluídos os adaptados ás
necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación, unha vez instalados, á
normativa sectorial correspondente.
• A instalación ou dotación de produtos de apoio, tales como guindastres ou artefactos análogos, que permitan o acceso e uso por
parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio, de ser o caso, tales como xardíns, zonas deportivas,
piscinas e outros similares.
• A instalación de elementos de información ou de aviso, tales como sinais luminosos ou sonoros, que permitan a orientación no
uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.
• A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como vídeo
porteiros e análogos.
• A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con
discapacidade.
• Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas unifamiliares ou en edificios de
tipoloxía residencial colectiva, así como nas súas vías de evacuación. Inclúense obras dirixidas á ampliación de espazos de
circulación dentro da vivenda que cumpran coas condicións do CTE no referido á vivenda accesible, así como para mellorar as
condicións de accesibilidade en baños e cociñas.
• Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do CTE, de seguridade de
utilización e accesibilidade (DB-SUA).
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O límite máximo por porcentaxe da inversión correspondente á vivenda é:
● 40% da inversión en cada vivenda
● 75% da inversión en cada vivenda, sempre que resulten acreditados ingresos na unidade de convivencia da persoa
propietaria ou inquilina, promotora da actuación e residente na vivenda e estes sexan inferiores a 3 veces o IPREM.
● 75% da inversión en cada vivenda, se na vivenda reside unha persoa con discapacidade ou maior de 65 anos e se
realicen actuacións para a mellora da accesibilidade.
A contía das axudas terá os seguintes importes unitarios por vivenda:
CONTÍA DA
SUBVENCIÓN

CONSERVACIÓN
LIÑA B

● 3.000 € por vivenda + 30 € m2/local comercial

SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E
● Xeral: 8.000 euros por vivenda + 80 € m2/local
ACCESIBILIDADE (OU ACTUACIÓNS ● Persoa con discapacidade: 14.000 euros
CONXUNTAS CON CONSERVACIÓN)
● Discapacidade intelectual igual ou superior a 33% ou física
a 65%: 17.000 €

(*)Estas contías increméntanse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros m2/local se o edificio é BIC.
(*)Se a persoa solicitante é menor de 35 anos e a vivenda está en concello de menos de 5000 habitantes, incrementaranse un 25%
máis nas axudas unitarias.
O prazo de execución das actuacións en ningún caso poderá exceder o 30 de novembro de 2021.
As actuacións obxecto de financiamento non poderán estar iniciadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, nin estar
finalizadas con carácter previo á publicación desta resolución no DOG.
INICIACIÓN DAS
OBRAS
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(*) Non obstante o anterior, aquelas persoas ou entidades que solicitasen estas axudas ao abeiro do ordinal décimo terceiro da
Resolución do 6 de febreiro de 2020 en que se realizou a convocatoria das subvencións dos programas de fomento de mellora da
eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da
accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021, con carácter plurianual (código de procedemento VI422E), e lles fosen denegadas
por esgotamento do orzamento, poderán ter iniciado actuacións con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020, así como telas
finalizadas antes da publicación da convocatoria.
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012
AREA PROVINCIAL IGVS A CORUÑA ................................981184801
AREA PROVINCIAL IGVS LUGO.........................................982294602
AREA PROVINCIAL IGVS OURENSE....................................988386273
AREA PROVINCIAL IGVS PONTEVEDRA.............................986805610-986805611-886205098
SERVIZOS CENTRAIS IGVS..................................................981541981-981541982-981957529

INFORMACIÓN

•
•
•
•
•
•

CONSULTAS

rehabilitacion.igvs@xunta.es...........................cuestións administrativas
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