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III. Outras disposicións
Instituto Galego da Vivenda e Solo
EXTRACTO da Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca
o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en
vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola
Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual
(código de procedemento VI406E).
BDNS (Identif.): 612464.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria
cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primeiro.

Persoas beneficiarias

1. Ao abeiro do artigo 41 do Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias de
vivendas.
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2. As persoas beneficiarias das axudas poderán facultar e autorizar, mediante o correspondente acordo, que un axente ou xestor da rehabilitación actúe por conta daquelas.
O axente ou xestor da rehabilitación é aquela persoa física ou xurídica, ou entidade
pública ou privada que poida realizar actuacións de impulso, seguimento, xestión e percepción de axudas públicas, mediante mecanismos de cesión do dereito de cobramento ou similares, acceso ao financiamento, elaboración de documentación ou proxectos técnicos ou
outras actuacións necesarias para o desenvolvemento das actuacións subvencionables,
ao abeiro do artigo 8 do Real decreto 853/2021, do 5 de outubro.
3. As persoas beneficiarias e, de ser o caso, o axente ou xestor da rehabilitación que
actúe por conta daquelas, destinarán o importe íntegro da axuda ao pagamento das correspondentes actuacións.
Segundo.

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas, previsto no Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial
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e vivenda social do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, coa finalidade de
financiar actuacións ou obras de mellora da eficiencia enerxética nas vivendas, para a
anualidade 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E).
Terceiro. Bases reguladoras
As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras deste programa
contidas no Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, publicado no Boletín Oficial del Estado núm. 239, do 6 de outubro de 2021, coas especificacións e limitacións recollidas na
Resolución do 18 de febreiro de 2022.
Cuarto.

Crédito orzamentario

1. As axudas previstas nesta convocatoria faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 08.81.451A.780.8 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia,
polos importes de 2.991.655 euros para a anualidade 2022 e 10.463.535 euros para a
anualidade 2023, respectivamente.
O programa de axudas ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas é
financiado con fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia, establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021,
ao estar incluído no Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola
Unión Europea-NextGenerationEU.
2. As contías establecidas nesta convocatoria poderán ser obxecto de ampliación pola
resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, tendo efecto despois da súa puCVE-DOG: vm26tgk1-5ar9-wrb4-nhe7-1rbmg7lzacg5

blicación no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG), de conformidade co establecido no
artigo 30 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, aprobado polo Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro.
Quinto.

Prazo de presentación de solicitudes

As axudas previstas nesta convocatoria poderanse solicitar desde o día seguinte ao da
publicación desta resolución ata o 14 de outubro de 2022, agás que, con anterioridade, se
esgotase o crédito orzamentario, 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.
Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2022
Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
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