
Edificio da Xerencia Mpal. de Urbanismo
Praza do Rei s/n 36202 Vigo
Atención ao público: Luns de 9:00 a 13:30

AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E EDIFICIOS DE VIVENDAS
(RD 2066/2008 – D 402/2009-Orde 04/06/2010 )

Incompatible con ARIS1 E ARUS.
Contía: Máximo o 75% do orzamento protexible.

¿Quén pode solicitar?:
• Promotores da actuación de rehabilitación de edificio ou vivendas.

• Inquilinos autorizados.

• Comunidades de propietarios.

¿Para qué podemos solicitala axuda?
• Mellora  da  eficiencia  enerxética,  a  hixiene,  saúde,  protección  do  medio  ambiente  e/ou  enerxías  

renovables.

• Garantir a seguridade e a estanquidade da vivenda.

• Mellora da accesibilidade na vivenda.

Condicións e Requisitos:
• Destinar á vivenda a domicilio permanente e habitual da persoa propietaria ou inquilina por un prazo 

mínimo de 5 anos dende a notificación da concesión da axuda.
• Non incorran nas prohibicións para ser beneficiario do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de 

Galicia.
• Non ter obtido axudas financeiras nin préstamos convidos, para o mesmo tipo de actuación ao abeiro 

de plans estatais ou autonómicos nos 10 anos anteriores á solicitude actual. 

Pasos a seguir:
• Presentar  a  solicitude  de  cualificación  da  actuación  como  protexida  xunto  coa  documentación 

complementaria indicada no reverso da solicitude.

• Cando saia a orde de convocatoria,  presentar  a  solicitude das axudas xunto coa documentación 
técnica e persoal que se indica no anexo da solicitude. 

• Realizar as obras nos termos da resolución de concesión, previa obtención das licencias e permisos 
preceptivos segundo a normativa sectorial.

• Rematadas as obras, deberá aportarse a documentación xustificativa da súa realización.
Orzamento protexido:
• O presuposto  protexido  será  o  custo  total  das  obras  a  realizar  sobre  os  elementos  comúns  e 

instalacións xerais (incluídas as necesarias sobre as partes afectadas nas vivendas e locais)

Condición necesaria para o financiamento:
• Polo menos o 25% do presuposto ten que estar adicado a utilización de enerxías renovables, mellora 

da eficiencia enerxética, hixiene, saúde e protección do medio ambiente ou accesibilidade do edificio.

-1- ARIS: Areas de rehabilitación integral; ARUS: Areas de Renovación Urbana; no caso de Vigo: Casco Vello e Bouzas

MÁIS INFORMACIÓN:

www.igvs.xunta.es XUNTA DE GALICIA
Praza da Estrela s/n – VIGO Tlf: 012

Instituto Galego de Vivenda e Solo
Tlf. 986.805.601

Concello de Vigo
Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina Municipal de Vivenda e Solo



Limitacións:
• Máximo 90 metros cadrados útiles por vivenda resultante da actuación ou local afectado por ela. 

• Para garaxes e anexos, a superficie máxima será de 25 e 8 metros cadrados respectivamente. 

• A contía máxima do presuposto protexido por metro cadrado útil non pode superar o 70% do módulo 
básico estatal vixente no momento da calificación provisional da actuación. 

VIVENDAS.-Subvención.

Norma Xeral
> de 65 anos ou persoas 

dependentes e obras destinadas a 
mellorala accesibilidade.

Se a Vivenda vai estar alquilada 
un mínimo de 5 anos.

Máximo 2.500 € Máximo 3.400 € Máximo 6.500 €

EDIFICIOS DE VIVENDAS.-Financiamento
-Préstamo Convido:
• A súa concesión pode facerse efectiva ante calquera entidade de crédito colaboradora do Plan 

de Vivenda. 

• O préstamo poderá alcanzar a totalidade do presuposto protexido. 

• Tipo de xuro fixo ou variable, fixado e revisado anualmente polo Consello de Ministros. Non terán 
comisión ningunha. 

• Estará garantido con hipoteca.

• Amortización (15 anos como máximo), a contar dende a cualificación definitiva. 

-Subsidiación do préstamo convido:

Arrendatario ou propietario 

Propietario  de  unha  ou  varias 
vivendas  arrendadas  suxeitas  a 
contratos  anteriores  a  entrada  en 
vigor da LAU 29/1994

Nivel de ingresos Inferiores a 6,5 do IPREM2 Non se esixe

Contía  anual  por  cada 
10.000 € de prétamo convido 140 € 175 €

-Subvención: (Incompatible coa subsidiación do préstamo convido).

Para  as  comunidades  de  propietarios 
(distribuído  segundo  a  cota  de  participación 
nos gastos de rehabilitación) cun límite do 10% 
do orzamento protexido

Para  os  promotores con  ingresos  inferiores  a 
6,5  veces  o  IPREM  cun  límite  do  15%  do 
orzamento protexido

Límite máx. 1.100 € por vivenda

Límite máx. 1.600 € por vivenda

Límite  máx.  2.700  €  (para  >  de  65  anos  ou 
persoas  con  discapacidade  que  melloren  a 
accesibilidade)

-2- IPREM: Indicador público de renda de efectos múltiples , publicado na Lei de Presupostos Xerais do Estado, con importe de  7,455,14 € 
ata o 30 de Xuño do 2012.

MÁIS INFORMACIÓN:
www.igvs.xunta.es XUNTA DE GALICIA

Praza da Estrela s/n – VIGO Tlf: 012
Instituto Galego de Vivenda e Solo

Tlf. 986.805.601


