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Qué é un ERRP?
Para qué serve?

O ERRP que se propón declarar xa conta coa aprobación de declaración de ARI por resolución da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de 2 de xuño de 2021. Abrangue 518 
vivendas nun total de 74 edificacións colectivas e 133 unifamiliares nunha superficie de 92.875 m².
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Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia publicado no BOE núm.239, de 06 de outubro de 2021 que entra en 
vigor ao día seguinte (RD 853/2021), e da RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2022 pola que se 
regula o procedemento para participar no Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación 
a nivel de barrio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión 
Europea-NextGenerationEU (cod VI406H) e se abre o prazo de participación para a 
anualidade 2022 (R.08.07.22) publicado no DOG número 137 do 19 de xullo de 2022.
O ERRP Zona Vella de Ponteareas está pendente da súa declaración por parte do concello e logo a 
súa tramitación anteo o IGVS para poder beneficiarse dos fondos do programa a nivel de BARRIO.
O ERRP será un barrio delimitado territorialmente por acordo do concello de Ponteareas no que 
polo menos un 50 % da superficie construida sobre rasante, excluidas as plantas baixas ou plantas 
inferiores destinadas a outros usos compatibles, existente dentro do ERRP ou da edificabilidade
resultante segundo o planeamento vixente, ten como uso principal o residencial de vivenda. 
Para beneficiarse deste programa hai que ter en conta o CTE, LEE, Residuos, amianto, 50% uso 
residencial, acordo CP e autorizacións.
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AXUDA A NIVEL DE BARRIO
Aforro enerxético conseguido coa
actuación programa de BARRIO

Porcentaxe máximo da 
subvención do custo da actuación

Vivenda Locais comerciais u outros usos
Contía máxima da axuda por vivenda (euros) Contía máxima da axuda por m² (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40 8.100 72
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65 14.500 130

ΔCep,nren ≥ 60% 80 21.400 192

EDIFICIO DE TIPOLOXÍA RESIDENCIAL COLECTIVA, POR VIVENDA
Aforro enerxético conseguido coa
actuación programa de BARRIO

Ingresos unidade familiar ≤ 2,1 IPREM ponderado Ingresos unidade familiar entre 2,1 y 2,6 IPREM ponderado
Porcentaxe máximo da 
subvención do custo da 

actuación

Vivenda Porcentaxe máximo da subvención 
do custo da actuación

Vivenda
Contía máxima da axuda por 

vivenda (euros)
Contía máxima da axuda por 

vivenda (euros)
30% ≤ ΔCep,nren < 45% 100 20.250 60 12.150
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 100 23.308 75 16.731

ΔCep,nren ≥ 60% 100 26.750 90 24.075

TIPOLOXÍA VIVENDA UNIFAMILIAR, POR VIVENDA
Aforro enerxético conseguido coa
actuación programa de BARRIO

Ingresos unidade familiar ≤ 2,1 IPREM ponderado Ingresos unidade familiar entre 2,1 y 2,6 IPREM ponderado
Porcentaxe máximo da 
subvención do custo da 

actuación

Vivenda Porcentaxe máximo da subvención 
do custo da actuación

Vivenda
Contía máxima da axuda por 

vivenda (euros)
Contía máxima da axuda por 

vivenda (euros)
30% ≤ ΔCep,nren < 45% 100 22.550 60 13.530,00
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 100 24.538,80 75 18.404,10

ΔCep,nren ≥ 60% 100 29.425,00 90 26.482,50
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AXUDA A NIVEL DE BARRIO
Aforro enerxético conseguido coa
actuación programa de BARRIO

Porcentaxe máximo da 
subvención do custo da actuación

Vivenda Locais comerciais u outros usos
Contía máxima da axuda por vivenda (euros) Contía máxima da axuda por m² (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40 8.100 72
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65 14.500 130

ΔCep,nren ≥ 60% 80 21.400 192

Naqueles casos nos que haxa que proceder á retirada de elementos con amianto, 
poderá incrementarse a contía máxima da axuda na cantidade correspondente aos
custos debidos á retirada, á manipulación, ao transporte e á xestión dos residuos de 
amianto mediante empresas autorizadas, ata un máximo de 1.000 euros por vivenda ou
12.000 euros por edificio obxecto de rehabilitación

Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente (LEE) para a 
rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación. Ata 20 vivendas: 700 
euros, máis 60 euros por vivenda, máis de 20 vivendas: 1.100 euros, máis 40 euros por 
vivenda, cunha contía máxima de subvención de 3.500 euros, adicional IEE ata un 50% 
máis.



AXUDA A NIVEL DE EDIFICIO
Subvención XUNTA DE GALICIA-IGVS

Edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva
Convocatoria aberta de 17/05/2022 ata o 30/11/2022 mediante a RESOLUCIÓN 5 de maio de 2022 pola que 
se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter 
plurianual (cód. VI406F).

Axuda adicional ata o 100 %, retirada de elementos con amianto, poderá incrementarse ata un máximo de 1.000 euros 
por vivenda ou 12.000 euros por edificio obxecto de rehabilitación.

Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente (LEE) para a rehabilitación e a redacción de 
proxectos de rehabilitación. Ata 20 vivendas: 700 euros, máis 60 euros por vivenda, máis de 20 vivendas: 1.100 euros, 
máis 40 euros por vivenda, cunha contía máxima de subvención de 3.500 euros, adicional IEE ata un 50% máis.



AXUDA REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE 
VIVENDAS

Subvención XUNTA DE GALICIA-IGVS

Actuacións ou obras de mellora da eficiencia enerxética nas vivendas, xa sexan unifamiliares ou
pertencentes a edificios plurifamiliares.
A vivenda debe ser domicilio habitual e permanente.
Obras de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade. 
Redución da demanda enerxética (calefacción e refrixeración) de polo menos un 
7% e unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable de polo menos un 30%. 
Coste mínimo de cada actuación será igual ou superior a 1.000€ por vivenda

O importe da subvención será do 40% do custo da actuación cun límite de 3.000 euros por vivenda. 

Convocatoria aberta de 04/03/2022 ata o 14/10/2022 mediante a 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).
Fin prazo para finalización das actuacións será 30/06/2026, a súa xustificación antes de 31/12/2026



AXUDA PARA A ELABORACIÓN DO LIBRO DO 
EDIFICIO EXISTENTE 

Subvención XUNTA DE GALICIA-IGVS

Pódese optar a esta axuda de xeito individual e independente de participación noutros programas.
O LEE é obrigatoria a súa redacción cando se solicita subvención para rehabilitación no programa 
a nivel de EDIFICIO ou a nivel de BARRIO. 
Entre as condicións que teñen que cumprir:
Edificios anteriores ao 2.000, ter uso residencial de vivenda polo menos no 50% da súa superficie 
construida sobre rasante. 
Contía das axudas:
No caso de vivendas unifamiliares e edificios plurifamiliares de ata 20 viv: 700 €, máis 60 €/ viv.
No caso de edificios plurifamiliares de máis de 20 viv: 1.100 €, máis 40 €/viv, cunha contía máxima 
de subvención de 3.500 €.
Se non se dispón do Informe de Avaliación do Edificio ou documento análogo, a axuda poderá
incrementarse ata en un 50 %.

Convocatoria aberta ata o 30/11/2022 mediante a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola que 
se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación 
e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia 
financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual 
(código de procedemento VI406G).



AXUDA PARA A ELABORACIÓN DO PROXECTO DE 
REHABILITACIÓN DO EDIFICIO 

Subvención XUNTA DE GALICIA-IGVS

No suposto de proxectos técnicos de rehabilitación integral de edificios a contía máxima da 
subvención será a obtida da seguinte forma:
Para vivendas unifamiliares e edificios plurifamiliares de ata 20 viviendas: 4.000 euros, máis unha
cantidade de 700 euros por vivienda.
No caso de edificios plurifamiliares de máis de 20 vivendas: 12.000 euros, máis unha cantidade
de 300 euros por vivenda, cunha contía máxima de subvención de 30.000 euros.

Convocatoria aberta ata o 30/11/2022 mediante a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2022 pola
que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a 
rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, 
con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).
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Para qué serve?
Onde se pode 

atopar?
Cómo se cubre?
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Información na páxina web do Concello de Ponteareas: 
https://ponteareas.gal/servizos/rehabilitacion/

Máis información e consultas
Email: rehabilitacion@ponteareas.es

MOITAS GRAZAS 
POLA SÚA ATENCIÓN E A SÚA ASISTENCIA


