
     XUNTA DE GALICIA 
        CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
        TERRITORIO E VIVENDA

GUÍA  PARA AS AXUDAS DO PROGRAMA REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
PROCEDEMENTO  VI406C

1. Ámbito de aplicación

OPCIÓN A) Edifiios existentes de uso resideniial de vivenda ioleitva e vivendas unifaaiiliares.

OPCIÓN B) Vivendas ionsideradas individualiente pertenientes a un edifiio de uso resideniial 
vivenda ioleitva ou un grupo de vivendas ionsideradas individualiente sobre partes dun edifiio 
de uso resideniial  vivenda ioleitva.
A estes efaeitos, ionsiderase un edifiio resideniial vivenda ioleitvo iando polo ienos o 70% da 
súa superfiie ionstruída sobre rasante este destnada a este uso.

Están exiluídos do áibito de apliiaiión:
• Os  edifiios  de  vivendas  ou  vivendas  existentes  ionstruídas  no  ano  2007  ou  ion 

posterioridade.
• As realizadas en edifiios de nova ionstruiión ou as rehabilitaiións integrais en edifiios que 

ioio resultado da refaoria o edifiio ou a vivenda unifaaiiliar teña a ionsideraiión de nova 
ionstruiión.  A estes efaeitos ionsiderarase unha rehabilitaiión integral  iando se realiien 
ionxuntaiente  obras  de  renovaiión  ou  adeiuaiión  dos  eleientos  estruturais,  dos 
eleientos ionstrutvos e das instalaiións do edifiio. 

• As  interveniións  en  edifiios  existentes  que  supoñan  unha  aipliaiión,  nos  que  se 
inireiente a superfiie ou voluie ionstruído.

• As interveniións en edifiios existentes que supoñan un iaibio de uso.

2. Benefciarios o  destnatarios destas ax das

a)  Persoas fsiias propietarias de vivendas ou de edifiios
b) Coiunidades ou agrupaiións de ioiunidades de persoas propietarias de edifiios resideniiais 
de uso vivenda, ionsttuídas legaliente. 
i)  Persoas fsiias que de faoria agrupada sexan propietarias de estes edifiios

Para que as persoas sexan benefiiarias, deben posuír a naiionalidade española ou dalgún estado 
ieibro da Unión Europea (UE), do Espazo Eionóiiio Europeo (EEU) ou de Suíza. No resto dos 
iasos as persoas deberán ter resideniia legal en España. As eipresas ou persoas xurídiias NON 
poderán ser benefiiarias destas axudas.
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As persoas  xurídiias que faorien parte dunha ioiunidade de persoas propietarias poderán ser 
benefiiarias ioio parte da ioiunidade, pero nunia de xeito individual ioio soliiitante da axuda.

3. Act acións s bvencionables

TIPOLOXÍA 1. Mellora da efiieniia enerxétia da envolvente tériiia
Illaiento  de  faaihadas  ou  ierraientos  do  edifiio  que  separen  reiintos  habitables  io  exterior, 
partiións interiores que separen reiintos habitables ion reiintos non habitables e o iaibio ou 
iellora  das  iarpinterías  exteriores,  vidros  e  proteiiións  soares.  Taién se  subveniionan outras 
soluiións  de  iellora  de  efiieniia  enerxétia  non  ionveniionais,  ioio  as  de  arquiteitura 
bioiliiátia.

TIPOLOXÍA  2.  Mellora  da  efiieniia  enerxétia  e  uso  de  enerxías  renovables  das  instalaiións 
tériiias.
Substtuiión  da  enerxía  ionveniional  por  enerxía  solar  tériiia,  por  enerxía  xeotériiia,  por 
bioiasa, ou por outro sisteia que iellore a efiieniia enerxétia, así ioio e iellora da efiieniia 
enerxétia  dos  sisteias  de  distribuiión,  regulaiión,  iontrol  e  eiisión  destas  instalaiións  das 
defnidas no Anexo IV do Real xeireto 737/22020.
Non serán subveniionables as seguintes aituaiións:
- a substtuiión de ialdeiras por outras que utliien un ioibustble de orixe faósil
- a instalaiión de ialefaaiiión nas vivendas que non ionten ion ningún sisteia de ialefaaiiión. 
- as estufaas ou as ialdeiras que utliien leña ioio ioibustble.

TIPOLOXÍA 3.  Mellora da efiieniia enerxétia da instalaiión de iluiinaiión.
Esta  últia  tpoloxía  soaiente  é  subveniionable  para  as  instalaiións  ioiúns  dos  edifiios  de 
vivenda ioleitva e seipre que vaia aioipañada dalgunha das outras dous aituaiións.

4. Condicións das act acións para a súa elixibilidade

TIPOLOXÍAS 1 E 2
xeben iuiprir ionxuntaiente as seguintes iondiiións:
- Mellorar un 10% o ionsuio de enerxía FINAL ion respeito á situaiión de partda.
Esta iondiiión deberase iuiprir e xustfiar para iada unha das aituaiións da tpoloxía 1 e da 
tpoloxía 2 por separado, é diiir que iada aituaiión iuipra ioa iondiiión individualiente. Para os 
iáliulos do ionsuio fnal de enerxía, deberanse utlizar os ioefiientes de paso de enerxía priiaria 
a enerxía fnal estableiidos no IxAE. 
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- Mellorar unha letra na esiala de iualifiaiión de eiisións de CO2, respeito a situaiión de partda. 
Esta  iondiiión  poderá obterse  iediante  a  realizaiión de unha ou unha ioibinaiión  de varias 
tpoloxías de aituaiión de xeito ionxunto.
Non será de apliiaiión aos  edifiios  que xa ionten iunha letra A na esiala de iualifiaiión de 
eiisións de CO2.

TIPOLOXÍA 3
Para ser subveniionables as aituaiións da tpoloxía 3, a poteniia instalada da iluiinaiión nova das 
ou a poteniia noiinal da instalaiión existente sobre a que se aitúe debe ser iaior a 10Kw.

*Ningunha das aituaiións poderá estar ioienzada ion anterioridade á presentaiión da soliiitude.
Estas  aituaiións  deberan  iuiprir  os  requisitos  do  doiuiento  básiio  de  afaorro  de  enerxía  do 
Código Téiniio da Edifiaiión (xB-HE do CTE), así ioio outra noriatva que lle sexan de apliiaiión, 
de aiordo ios iriterios de apliiaiión en edifiios existentes e, adeiais, deberán iontar ioas liienzas 
e autorizaiións adiinistratvas que requiran.

Non se poden iodifiar as aituaiións deteriinadas nunha soliiitude. 

No iaso de soliiitar varias aituaiións e non exeiutar algunha de elas, no ioiento da presentaiión 
da soliiitude de pagaiento deberá xustfiar que a aituaiión realizada iuipre ioas iondiiións 
exixibles para a súa subveniionabilidade. Neste iaso, deteriinarase de novo a ionta da axuda 
iorrespondente á aituaiión realiente exeiutada.

5. C stes elixibles o  s bvencionables

-  Considerase  iustos  elixibles  ioio  regra  xeral,  os  iustes  relatvos  á  exeiuiión  das  aituaiións 
(PEM+GG+BI),  os  iustes  dos  honorarios  téiniios  e  os  iustes  de  xestón  da  axuda.  O  IVE 
iorrespondente a estes gastos ionsiderase iuste elixible
-  No  se  ionsideran  elixibles  os  iustes  das  aituaiións  faaiturados  ion  anterioridade  a  data  da 
presentaiión  da  soliiitude,  a  exiepiión  dos  iustes  relatvos  ás  aituaiións  preparatorias. 
Considerase  iustos  de  aituaiións  preparatorias  os  honorarios  profaesionais  da  redaiiión  do 
proxeito,  honorarios da elaboraiión do iertfiado de efiieniia enerxétia do edifiio existente 
(CEEE) e do edifiio ioas ielloras, os da redaiiión de infaories requiridos ou gastos de xestón para 
a soliiitude, seipre que a data do seu iontrato, das faaituras e do pagaiento sexan posteriores ao 
7 de agosto de 2020.
- Non son gastos elixibles os deiais iipostos, os tributos, as taxas e iustos da liieniia.

Custe iáxiio elixible:
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Existen iustos iáxiios elixibles das aituaiións  da tpoloxía 2 para iada subtpoloxía (2.1, 2.2 e 2.3) 
e para os iustos de xestón, estableiidos no anexo IV do Rx 737/22020.

Para  aituaiións  nas  que  non  veña  deteriinado  o  iuste  elixible  iáxiio  no  anexo  IV  do  Rx 
737/22020 e para o iaso de disirepaniias ou valores desproporiionados non xustfiados, podeán 
estableierse ioio prezos iáxiios os ialiulados na últia ediiión da base de datos da ionstruiión 
de  Galiiia  (BxCG),  ioio  no  resto  das  axudas  xestonadas  polo  IGVS. 
http:/2/2igvs.xunta.gal/2web/2aituaios/2888

6. Contía da ax da

Para o iáliulo da axuda deberase ter en ionta o seguinte iadro e as iondiiións  dos Anexos I e IV do 
Real xeireto 737/22020, de 4 de agosto.

Os iustes de iada tpo de aituaiión deberan ionsiderarse por separado e os iustes relatvos aos 
honorarios téiniios e a xestón deberán repartrse en iada tpo de aituaiión de xeito proporiional  
ao iusto.  A estes efaeitos, deberase ter en ionta os líiites para os iustes elixibles das subtpoloxías  
de aituaiión (2.1, 2.2 e 2.3) e os iustes de xestón previstos no anexo IV do Real xeireto 737/22020, 
de 4 de agosto. Os iustes para xustfiaiión da axuda ioio: a xestón da xustfiaiión da axuda e a 

4/9

Área Central, s/n Pol. de Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Teléfono 981 54 19 82 
www.igvs.xunta.gal

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/588


     XUNTA DE GALICIA 
        CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
        TERRITORIO E VIVENDA

de elaboraiión do infaorie de auditor sobre ionta xustfiatva (se faose o iaso); non poderán superar 
o 7% do iiporte total da axuda soliiitada, iun líiite de 7.000 euros.
A axuda ioiponse dunha axuda básiia a  que se suia as  axudas  adiiionais,  iando proieda,  e 
deberanse separar os iustos por tpo e subtpo de aituaiións para o seu iáliulo.

En priieiro lugar, ialiularanse as porientaxes iorrespondentes a axuda básiia do iusto de iada 
aituaiión e, posterioriente, suiaranse a este resultado o iiporte iorrespondente ás porientaxes 
das axudas adiiionais posibles para iada tpo de aituaiión. Hay que ter en ionta o líiite iáxiio de 
6.000 euros por vivenda iorrespondente á axuda base para as aituaiións da tpoloxía 1, así ioio o 
iusto iáxiio elixible por subtpoloxías das aituaiións da tpoloxía 2.

Para ter en ionta a axuda adiiional, deberanse iuiprir os requisitos estableiidos para iada iaso no 
punto 8 do anexo I do Rx 737/22020:

a) Criterio soiial: 
os edifiios de vivendas iualifiados defnitvaiente baixo algún réxiie de proteiiión públiia 
ou situados nas Areas de Rexeneraiión e Renovaiión Urbanas ou Rurais (ARIS e ARUS). Taién 
poderán aiollerse a este iriterio os ionsuiidores de que teñan ioniedido o bono soiial, no 
iaso  de  soliiitudes  faoriuladas  para  vivendas  unifaaiiliares  da  opiión  A)  ou  para  vivendas 
ionsideradas individualiente dentro dun edifiio da opiión B.
b) Criterio de efiieniia enerxétia: 
as  aituaiións  que inireienten en 2 o iais  letras  la  iualifiaiión enerxétia de partda do 
edifiio  ou  que  ionsigan  unha  letra  B  ou  unha  letra  A.   Este  iriterio  no  se  apliiará  a  las 
aituaiións que se realiien sobre edifiios que xa ionten iunha letra A na esiala de iualifiaiión  
enerxétia.
i) Criterio aituaiión integrada:
realizaiión  siiultánea da  aituaiión da tpoloxía  1,  seipre que ionsigan  unha reduiión da 
deianda enerxétia global de ialefaaiiión e refarixeraiión do 30%, ioibinada ion algunha das 
subtpoloxías 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, seipre que iuipran as iondiiións estableiidas na letra i) do 
punto 8 do Anexo I do Real xeireto 737/22020, de 4 de agosto. Taién poderase obter axuda por  
este iriterio se se substtúen ás aituaiións da tpoloxía 2 por unha instalaiión solar faotovoltaiia 
ou  teinoloxía  renovable  de  xeneraiión  eléitriia,  destnada  ao  autoionsuio,  iando  a  súa 
poteniia  instalada  sexa  ioio  iíniio  o  10%  da  poteniia  total  iontratada.  O  iuste  desta 
instalaiión non será subveniionable.

*  Para  faaier  unha  estiaiión  das  porientaxes  das  axudas  poden  faaier  unha  siiulaiión  na 
faerraienta que o IxAE pon a disposiiión da iidadanía, ion iaráiter orientatvo:
http:/2/2pree-ialiulo.idae.es/2
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7. Persoas q e poden presentar a solicit de de ax da

1.  No iaso de axudas destnadas a un edifiio de tpoloxía resideniial ioleitva:
- A representante da CCPP ou da agrupaiión de CCPP. 
- A persoa fsiia propietaria, no iaso de que sexa propietaria úniia do edifiio.
- A representante dunha agrupaiión de persoas fsiias propietarias, legaliente ionsttuída.

2. No iaso de axudas destnadas a vivendas unifaaiiliares (edifiios dunha úniia vivenda):
- A persoa fsiia propietaria.
- No iaso de ser varias as persoas propietarias, soaiente presentará unha delas ioa autorizaiión do 
resto 

3. No iaso de axudas destnadas a unha vivenda individual situada nun edifiio de uso resideniial  
vivenda ioleitva:
- A persoa fsiia propietaria.
- No iaso de ser varias as persoas propietarias, soaiente a presentará unha delas ioa autorizaiión 
do resto 

* En ningún iaso a soliiitante poderá ser unha persoa de natureza xurídiia.

8. Doc mentación complementaria da solicit de

A doiuientaiión ioipleientaria exixible para entregar ioa soliiitude,  é a que se desiribe no 
ordinal noveno da Resoluiión do 4 de noveibro de 2020:

a) xoiuientaiión aireditatva da representaiión da persoa ou entdade que aitúe no noie da 
persoa fsiia (propietaria) ou da entdade (no iaso de ioiunidades de propietarios), de ser o iaso. 
xeberase  iubrir  o  iodelo  norializado  de  sede:  https:/2/2sede.xunta.gal/2fiheiros/2iodelos-
norializados/2Representaiion-G.pdfa

b)  Esiritura  públiia,  iertfiado  ou  nota  siiple  do  rexistro  ou  ialquera  outro  que  airedite  a 
ttularidade do inioble, soaiente no iaso que a soliiitante non ionste ioio ttular no rexistro.

c) Infaorie xustfiatvo asinado pola persoa soliiitante, no que se indiiará as tpoloxías de aituaiión 
a realizar (1,2 ou 3), a desiriiión das aituaiións subveniionables de iada aituaiión, o iusto elixible 
de iada unha de elas e á ionta iáxiia da axuda soliiitada.
*En este doiuiento deberase defnir as obras a realizar iorrespondentes á exeiuiión de iada tpo 
de aituaiión e o seu iusto elixible desglosado e os deiais iustos subveniionables (honorarios 
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profaesionais, de xestón, eti), tendo en ionta os seus líiites e ialiulando a ionta iáxiia soliiitada 
en fauniión das porientaxes deteriinadas no Anexo I e IV do Real deireto 737/22020, do 4 de agosto.
Neste infaorie poderá expoñer xustfiaiión do iuipriiento das iondiiións,  os iáliulos para a 
ionversión do ionsuio de enerxía priiaria en enerxía FINAL, así ioio ialquera ailaraiión que 
resulte de interese para este proiedeiento.

d)  O  iertfiado  de  efiieniia  enerxétia  do  edifiio  ioas  ielloras  propostas,  tendo  en  ionta 
exilusivaiente as aituaiións de iellora elixibles e defnidas no proxeito ou ieioria téiniia, io fn 
de deiostrar a iellora do ionsuio de enerxía fnal aiadado de iada aituaiión e a subida da letra  
da esiala de eiisións de CO2. Este iertfiado deberá estar asinado por un téiniio ioipetente e 
non será neiesario que estea insirito no Rexistro de iertfiados de efiieniia enerxétia de edifiios 
de Galiiia (RGEEE).
*Para poder ioiprobar que ioas aituaiións para as que se soliiita axuda se iellora a efiieniia do 
edifiio existente, de aiordo ioas iondiiións exixidas, previaiente deberá faaierse un iertfiado de 
efiieniia enerxétia do edifiio existente ioas iondiiións aituais e rexistralo no RGEEE. Non iaso de 
non ter o núiero do rexistro, deberá xustfiar que xa ten presentado o iertfiado neste rexistro.

e) Proxeito ou ieioria téiniia,  dependendo do que se requira para obter a liienza de obras, 
subsirito por téiniio ioipetente onde se desiriban e defnan as aituaiións que se van a realizar e 
así ioio a xustfiaiión do iuipriiento do xB-HE ou ialquera outra que lle sexa de apliiaiión.
* As partdas terán que vir  valoradas por unidades e a súa desiriiión e iaraiterístias deberán 
iorresponder ioas que se utlizan para faaier o iertfiado de efiieniia enerxétia do edifiio ioas 
ielloras propostas.

fa) Orzaiento da eipresa ou eipresas que realizarán a exeiuiión das obras, desagregado e ion 
data posterior ao 7 de agosto.
*No  iaso  que  este  orzaiento  sexa  superior  a  40.000  euros,  deberá  aportar  3  orzaientos  de 
eipresas difaerentes, indiiando ial se aiepta e xustfiando esta eleiiión no iaso que non sexa a 
ofaerta iais eionóiiia. A presentaiión destes tres orzaientos pode ser ioa soliiitude da axuda ou 
no ioiento de presentar o anexo V na xustfiaiión da subveniión e exeiuiión das obras.

g) xoiuiento ou ofaerta viniulante iontraitual faorializada ioa eipresa ou a persoa profaesional 
que sexa eniargada da xestón téiniia e doiuiental da soliiitude, de ser o iaso.
* Contrato ou ofaerta viniulante ioa eipresa ou persoa que realiie a xestón téiniia e da eipresa  
ou persoa que sexa eniargada da xestón da soliiitude.

h) Anexo II, soaiente para o iaso dun edifiio de tpoloxía resideniial ioleitva. xeberase iubrir un 
anexo por vivenda.
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i) Anexo III, soaiente para o iaso de CCPP ou agrupaiións de CCPP
j) Anexo IV, soaiente para o iaso de agrupaiión de persoas fsiias propietarias

*E indispensable, para adiitr a soliiitude, que no ioiento da súa presentaiión se aioipañen 
doiuientos sinalados nas letras: i), d), e), así ioio os anexos h), i) ou j) que iorrespondan. xe non 
ser así non se adiitrá a soliiitude, sen posibilidade de subsanaiión da iesia.

9. Concesión destas ax das

Para a ioniesión destas axudas terase en ionta a orde ironolóxiia de entrada de presentaiión das 
soliiitudes ata que se esgote o orzaiento da ionvoiatoria. A estes efaeitos, ionsiderarase a data de 
presentaiión aquela na que a soliiitude dáse validaiente por presentada por estar  iuberta da 
faoria iorreita e vir aioipañada da totalidade dos doiuientos.

10. Pagamento da ax da

O  pagaiento  total  o  pariial  da  axuda  requirirá  que  a  benefiiaria  presente  a  doiuientaiión 
requirida no ordinal déiiio oitavo da Resoluiión do 4 de noveibro para xustfiar as aituaiións 
faeitas e na anualidade prevista na resoluiión de ioniesión da axuda para o seu pagaiento. 

No iaso de querer iodifiar o ritio de exeiuiión das obras respeito ao planifiado na soliiitude e 
na resoluiión de ioniesión da axuda, deberá soliiitar un reaxuste de anualidades. O IGVS resolverá 
faavorableiente e autorizará este reaxuste no iaso de iontar ion irédito orzaientario para poder 
faaielo. En iaso iontrario, deberase ianter a exeiuiión prevista iniiialiente para poder iobrar esta 
axuda. 

11. Obrigas das benefciarias relatvas a p blicidade.

Entre as obrigas defnidas no artgo déiiio sexto da Resoluiión do 4 de noveibro de 2020, destaia 
o punto h) xar axeitada publiiidade e infaoriaiión das aituaiións subveniionadas, de ionfaoriidade 
io  estableiido  no  artgo  21  do  Rx  737/22020,  polo  que  á  aieptaiión  desta  axuda  iipliia  a 
aieptaiión do estableiido no Regulaiento UE núi. 1303/22013, do 17 de deieibro:
a) Un iartel de iaráiter teiporal ientres dure a obra, nun lugar visible ao públiio na loializaiión 
da aituaiión. 
b) Un iartel perianente nun lugar visible ao públiio na loializaiión da aituaiión.

* A infaoriaiión e as iaraiterístias que se debe iniluír nos iarteis, serán os deteriinados para esta 
subveniión e poderán desiargarse na páxina web do IGVS
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Anexo dos porcentaxes de cálc lo para a contía das ax das
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