
 
 
 
 
 

CONCELLO DE CAMBADOS 

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA 2019 DE AXUDAS ECONÓMICAS A FONDO 
PERDIDO PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA 

ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS  

 

En desenvolvemento do Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 27 de outubro de 2015, 
e do Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 26 de outubro de 2017, relativos á Área 
de Rexeneración e Renovación Urbana de Cambados, e da Adenda para a modificación 
de ambos Acordos, de 4 de xullo de 2018, asinada entre o IGVS da Xunta de Galicia e a 
Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo do Ministerio de Fomento. 

 
Primeiro. Obxecto 

 
1. Esta resolución ten por obxecto convocar as axudas económicas para a rehabilitación e 

renovación de edificios e vivendas ubicadas no ámbito da Área de Rexeneración e 
Renovación Urbana do Conxunto Histórico- Área de Rehabilitación Integral de 
Cambados. 
 

2. A concesión das subvencións recollidas nesta convocatoria tramitaranse polo 
procedemento de concorrencia non competitiva, de acordo co artigo 19.2 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

. 
Segundo. Crédito orzamentario 
 

1. As axudas contidas nesta convocatoria faranse efectivas con cargo ao Acordo da 
Comisión Bilateral celebrada o 27 de outubro de 2015, e do Acordo da Comisión 
Bilateral celebrada o 26 de outubro de 2017.  
 

2. Dependendo do tipo de actuacións reflectidas no capítulo cuarto aplicarase un ou 
outro Acordo. As aplicacións orzamentarias se realizarán por rigorosa orde de 
solicitude e achega da documentación especificada nesta convocatoria. No caso de 
que se esgotase o crédito orzamentario do Acordo da Comisión Bilateral de 26 de 
outubro de 2017 para as actuacións sinaladas no capítulo cuarto, poderase aplicar 
automaticamente o Acordo da Comisión Bilateral do 27 de outubro de 2015, ata 
esgotar estes fondos. 
 

3. As actuacións aplicables ao Acordo da Comisión Bilateral de 26 de outubro de 2017 
estarán condicionadas á aprobación dunha Adenda solicitada polo Concello que 
modifique e incremente o número de actuacións previsto no referido Acordo. De non 
aprobase esta Adenda, as solicitudes presentadas poderán recuperarse na seguinte 
Convocatoria con cargo a outros Acordos.  
 

Terceiro. Persoas ou entidades beneficiarias/ Requisitos dos inmobles 
 

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas propietarias dun edificio ou 
vivenda, as comunidades de persoas propietarias dun edificio de tipoloxía residencial 
colectiva, ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias. 
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2. As persoas ou entidades beneficiarias deberán reunir os requisitos establecidos no 
artigo 6.2 do RD 233/2013, de 5 de abril.  

 
3. No caso das comunidades de propietarios ou agrupación de comunidades, para 

actuacións nos elementos comúns do edificio, so poderán percibir á parte proporcional 
da axuda aqueles propietarios de vivendas (os propietarios de locais que non sexan de 
tipoloxía residencial quedan excluídos) que cumpran todos os requisitos sinalados 
neste capítulo, de conformidade coas regras previstas na lexislación de propiedade 
horizontal. No caso de que algún dos membros da comunidade non cumpra os 
requisitos desta resolución e/ou de calquera disposición do marco normativo de 
aplicación, ou incorra nalgunha das prohibicións establecidas na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, e na 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. 
 

4. Será requisito específico das actuacións que se realicen nas vivendas unifamiliares ou 
nas vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, que estas 
constitúan o domicilio habitual e permanente, ben da unidade de convivencia da 
persoa beneficiaria ou, de ser o caso, de persoas arrendatarias en réxime de aluguer.  
 

5. Enténdese por unidade de convivencia o conxunto das persoas que habitan e gozan 
dunha vivenda de forma habitual e permanente e con vocación de estabilidade, con 
independencia da relación que exista entre todas elas. 
 

6. Poderán ser beneficiarias as persoas físicas arrendatarias 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. 
 

7. Alomenos un 60% da superficie construída da edificación sobre rasante deberá ter 
como destino o uso residencial de vivenda.  
 

8. Todas as actuacións deberán dispoñer de licencia urbanística municipal. A tramitación 
desta licencia poderá realizarse con anterioridade á solicitude de axuda ou durante a 
tramitación do expediente de rehabilitación. En calquera caso, non se poderán iniciar 
as obras sen obter a licencia urbanística. 
 

9. Todas as actuacións solicitadas deberán contar coas correspondentes facturas e 
pagamentos mediante unha entidade bancaria. Non será recoñecida nin incluída no 
expediente de rehabilitación ningunha actuación que non conten coa factura e cuxo 
pago non sexa realizado mediante transferencia ou abono bancario.  
 

10. Para a obtención das axudas nos edificios de tipoloxía residencial colectiva será 
requisito imprescindible a realización e achega dun Informe de Avaliación do edificio, 
cuxo contido debe axustarse ao modelo previsto no anexo II do R.D.233/2013, de 5 de 
abril. Os custos derivados da elaboración deste documento non son subvencionables 
dentro deste programa. 
 

11. O cómputo dos ingresos máximos da unidade de convivencia realizarase conforme ao 
establecido no artigo 4 do D.18/2014, de 13 de febreiro.  
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12. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas que 

estean incursas nalgunha das causas previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 
decembro, xeral de subvencións, no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, ou a quen 
se lle revocara algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda 
por causas imputables á persoa solicitante. 
 

13. As persoas ou entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos 
documentos que presentan. En calquera caso, o Concello ou calquera outra 
Administración poderá requirir a exhibición dos documentos orixinais para o seu 
cotexo coas copias presentadas. 
 

14. As demais obrigas que se deriven da normativa de aplicación. 
 

Cuarto. Tipos de actuacións e contías das subvencións 
 

1. As liñas de actuación e as contías máximas das axudas económicas serán as que se 
reflicten no seguinte cadro: 
 

Tipos de actuacións Axuda económica Aplicación 
orzamentaria 

LIÑA 1. Actuacións de acondicionamento interior:  
a) Actuacións de acabamentos interiores, 

limpezas, saneamento de muros, 
aplicación de morteiros, revocaduras, 
pintado de paramentos, rexuntado de 
fábricas de pedra, pavimentos, solados, 
alicatados, falsos teitos, etc. 

b) Mellora ou substitucións de instalacións 
de abastecemento de auga, 
saneamento, cambio de pezas de aseos 
e baños (excepto para erradicación de 
barreiras arquitectónicas para persoas 
con mobilidade reducida –liña 6-), etc.  

c) Mellora ou substitución de instalacións 
de electricidade, calefacción, telefonía, 
telecomunicacións, etc. 
 

Ata o 35% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 6.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 27/10/2015 

LIÑA 2. Actuacións menores de 
acondicionamento da envolvente exterior da 
edificación que non precisen Informes ou 
Proxectos Técnicos:  

a) Actuacións de mellora na envolvente 
exterior das vivendas que non supoñan 
unha mellora da eficiencia enerxética. 

b) Limpezas e/ou substitución da 
cobertura da cuberta sen alterar a súa 
estrutura e volume. 

c) Instalación de canlóns e baixantes de 
cobre, zinc ou aceiro. 

d) Instalación de carpintarías exteriores de 
alumiño ou PVC. 

Ata o 35% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 7.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 27/10/2015 

LIÑA 3. Rehabilitación Integral de edificacións en 
estado de ruína 

 
Ata o 45% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 16.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 26/10/2017 
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LIÑA 4. Actuacións de acondicionamento da 
envolvente exterior da edificación que precisen 
Informes ou Proxectos Técnicos/ Instalación de 
carpintarías exteriores de madeira: 

a) Actuacións de mellora da envolvente 
térmica, acústica e de estanquidade 
fronte á chuvia, mediante sistemas de 
illamento que melloren a eficiencia 
térmica e habitabilidade da edificación. 

b) Calquera actuación na cuberta que 
precise informe ou proxecto técnico.  

c) Instalación de carpintarías exteriores de 
madeira.  

 

Ata o 45% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 14.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 26/10/2017 

LIÑA 5. Rehabilitación estrutural/ Modificación na 
distribución de espazos interiores/ Mellora das 
condicións de habitabilidade no interior 

a) Substitución, rehabilitación, 
restauración, reforzo de estruturas 
verticais e horizontais: soleiras, muros, 
medianeiras, fachadas, estruturas 
horizontais, etc. 

b) Actuacións de modificación de 
distribución dos espazos interiores co 
fin de mellorar as condicións de 
habitabilidade. 

c) Calquera actuación no interior da 
vivenda que mellore as condicións de 
illamento térmico e acústico, 
estanquidade, eficiencia enerxética, 
iluminación, ventilación, aireación, etc.  
 

Ata o 45% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 11.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 26/10/2017 

LIÑA 6. Erradicación de barreiras arquitectónicas 
e mobilidade 

a) Actuacións para erradicar barreiras 
arquitectónicas e mellorar o uso da 
vivenda para persoas con calquera tipo 
de discapacidade ou con problemas de 
mobilidade.  
 

Ata o 45% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 14.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 26/10/2017 

LIÑA 7. Obras de restauración de elementos 
singulares  

a) Actuacións de restauración e 
conservación de elementos singulares 
da edificación co fin de conservar, 
recuperar e/ou mellorar os seus valores 
históricos, arquitectónicos, artísticos e 
de integración ambiental con respecto 
ao contorno urbano do Conxunto 
Histórico. Estas actuacións deberán 
contar con informes e/ou proxectos de 
restauración e conservación.  

Ata o 45% do orzamento 
protexible da actuación 
(excluíndo taxas e impostos) 
cun máximo de 13.000 €. 

Acordo da 
Comisión Bilateral 
de 26/10/2017 

 

2. No caso de actuacións que se poidan englobar en máis dunha das liñas de actuación 
prevalecerá aquela na que o seu importe supoña máis do 50% do orzamento 
protexible da rehabilitación ou renovación. Nestes casos aplicarase a porcentaxe da 
axuda económica que corresponda á liña que supoña máis do 50 % do montante total 
das actuacións. 

 
3. O orzamento protexible inclúe a execución das actuacións de rehabilitación e 

renovación, o custo da redacción dos proxectos (se fosen necesarios), os honorarios 
dos profesionais que interveñan, os informes técnicos e certificados necesarios e os 
gastos derivados da tramitación administrativa e outros gastos xerais similares, sempre 
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que todos eles estean debidamente xustificados. No orzamento protexible non se 
incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos. 
 

Quinto. Solicitudes e Tramitación 
 

1. A solicitude realizarase mediante presentación no rexistro do Concello ou por vía 
electrónica a través do formulario normalizado dispoñible no Concello.  
No formulario de solicitude a persoa ou entidade solicitante realizará as seguintes 
declaracións:  
 
a) Declaración de que todos os datos consignados na solicitude e nos documentos 

que se xuntan son certos; autorización ao IGVS a consultar e verificar os datos e 
información do solicitante nos sistemas de verificación de datos das 
Administracións Públicas. 

b) Declaración das axudas solicitadas u obtidas de calquera entidade pública ou, no 
seu caso, declaración de que non obtivo ningunha outra axuda para a mesma 
actuación, así como o compromiso de comunicar calquera outra subvención que 
lle sexa concedida para esa mesma finalidade. 

c) Declaración de que non se lle revogou algunha das axudas contidas neste ou en 
anteriores plans de vivenda por causas imputables á persoa ou entidade 
solicitante. 

d) Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das circunstancias 
previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

e) Declaración de estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de 
subvencións, conforme o artigo 13.2.g) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, e o 
artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e o artigo 9 do seu regulamento, 
aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

 
2. Có modelo de solicitude deberase achegar a seguinte documentación: 

 
a) No caso de propietarios de vivendas unifamiliares: 

 
- Fotocopia do DNI (ou NIE) do propietario. 
- Documento que acredite a propiedade ou titularidade do inmoble: Nota 

simple do Rexistro da Propiedade, Título notarial de propiedade, Escritura 
pública, etc.  

- Documento que acredite que a vivenda está adicada a residencia habitual e 
permanente da unidade de convivencia ou, de ser o caso, está destinada a 
residencia en réxime de aluguer. Neste último caso, contrato de alugamento 
da vivenda. 

- Relación dos membros da unidade de convivencia. De ser o caso, Libro de 
Familia.  

- Declaración do IRPF das persoas integrantes da unidade de convivencia. No 
caso de estar exentos da declaración do IRPF, certificado da Axencia Tributaria 
que o acredite. 
 

b) No caso dos edificios de tipoloxía residencial colectiva para actuacións nos 
elementos comúns do edificio: 
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- NIF da Comunidade de Propietarios. 
- Certificado do acordo da comunidade de solicitar a correspondente axuda, 

nomeamento da persoa que represente á comunidade na solicitude e 
tramitación do expediente, e autorización para a execución das actuacións 
obxecto da solicitude. 

- Certificado do acordo da comunidade co listado no que se relacionen as 
persoas propietarias das vivendas do edificio que participen no custe nas 
actuacións de rehabilitación. Nesta relación deberá constar o DNI de cada 
propietario, a ficha catastral, e a súa aportación económica nas actuacións de 
rehabilitación. Deberase incluír só aqueles propietarios que reúnan os 
requisitos establecidos nesta convocatoria e no RD. 233/2013, de 5 de abril.  

- Informe de Avaliación do Edificio conforme o modelo previsto no anexo II do 
RD. 233/2013. 

- Documento que acredite a propiedade ou titularidade de cada vivenda que 
participe nas actuacións de rehabilitación: Escritura de División Horizontal 
inscrita no Rexistro da Propiedade, notas simples do Rexistro da Propiedade, 
etc. 

- Para cada propietario- beneficiario: autorización ao IGVS a consultar e verificar 
os datos e información nos sistemas de verificación de datos das 
Administracións Públicas. 

- Para cada propietario- beneficiario: documento que acredite que a vivenda 
está adicada a residencia habitual e permanente da unidade de convivencia 
ou, de ser o caso, está destinada a residencia en réxime de aluguer. 

- Para cada propietario- beneficiario: declaración do IRPF da unidade de 
convivencia da persoa titular. Deberá así mesmo acreditar os membros da 
unidade de convivencia.  

- Para cada propietario- beneficiario: autorización ao IGVS a consultar e verificar 
os datos e información nos sistemas de verificación de datos das 
Administracións Públicas. 

- Para cada propietario-beneficiario: Certificado da Axencia Tributaria de estar 
ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias. 

- Para cada propietario-beneficiario: Certificado da Tesourería Xeral da 
Seguridade Social de estar ao corrente coas obrigas da Seguridade Social. 
 

3. Unha vez achegada esta documentación de maneira presencial no rexistro xeral do 
Concello ou por vía electrónica, o solicitante terá un prazo de 15 días naturais a contar 
dende a data de rexistro de entrada para achegar a seguinte documentación: 
 

- Se é preciso para a Licencia urbanística, Proxecto asinado por técnico 
competente e oficio de dirección de obra. 

- Orzamento da actuación debidamente desagregado por partidas de obra 
asinado pola empresa adxudicataria das actuacións. 

- Fotografías nas que se amose todos os elementos nos que se vaian a acometer 
as actuacións de reforma ou rehabilitación. 

- Solicitude de licencia urbanística. 
 

4. Unha vez rematadas as actuacións o solicitante deberá achegar a seguinte 
documentación: 
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- Se foi preciso proxecto técnico e dirección de obra, Certificado de Final de 

obra asinado polo técnico director da actuación. 
- Facturas e pagos bancarios realizados á empresa adxudicataria. 
- Fotografías nas que se amose todos os elementos nos que se acometeron as 

actuacións de reforma ou rehabilitación. 
- Certificado da Axencia Tributaria de estar ao corrente no cumprimento das 

obrigas tributarias. 
- Certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social de estar ao corrente coas 

obrigas da Seguridade Social. 
- Certificado de estar ao corrente coas obrigas coa Consellería de facenda da 

Xunta de Galicia. 
- Certificado bancario co nº de conta ou IBAN do propietario-beneficiario ou, de 

ser o caso, da comunidade de propietarios.  
- No caso das comunidades de propietarios: certificado do acordo da 

comunidade co listado final dos propietarios- beneficiarios, no que deberá 
constar a participación económica de cada un e a subvención que lle 
corresponde segundo a súa cota de participación segundo as regras previstas 
na lexislación de propiedade horizontal. 

 
Sexto. Prazos 
 

1. O prazo para a presentación de solicitudes será de 45 días naturais a contar desde o 
día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra.  

2. No momento da solicitude deberá achegar por rexistro xeral do Concello ou por vía 
electrónica a documentación reflectida nos puntos 1 e 2 do capítulo quinto.  

3. O solicitante terá un prazo máximo de 15 días naturais a partir da data de rexistro de 
entrega desta primeira documentación para achegar a documentación reflectida no 
punto 3 do capítulo 5º. 

4. Só cando achegue a totalidade desta documentación se abrirá o expediente de 
rehabilitación protexida aos efectos da tramitación por rigoroso orde de entrada ata 
esgotar o crédito orzamentario desta Convocatoria. 

5. As actuacións incluídas no expediente de rehabilitación protexida deberán estar 
totalmente rematadas e toda a documentación sinalada no punto 4 do capítulo quinto 
deberán ser achegada antes da data do 30 de agosto do 2019.  

 
Disposición adicional primeira 
 
Aquelas solicitudes realizadas na anterior Convocatoria 2018 que aínda non achegaran a 
totalidade da documentación correspondente e, polo tanto, non teñan aberto un expediente 
de rehabilitación protexida, quedarán automaticamente arquivadas, debendo os interesados 
formalizar unha nova solicitude nesta Convocatoria 2019. De non realizar esta nova solicitude 
con arranxo a esta última Convocatoria, denegarase a subvención solicitada no 2018 sen máis 
trámite.  
 
Disposición adicional segunda 
 
Para todo o previsto nesta Convocatoria será de aplicación o seguinte marco normativo: 
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- Real Decreto 639/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan 

Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, 
e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, regulado polo 
R.D.233/2013 de 5 de abril, en virtude do establecido na Disposición adicional 
única do R.D.637/2016. 

 
- Decreto 18/2014 de 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos 

básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan 
directrices para o desenvolvemento do plan estatal de fomento do 
alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e 
renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 
- Orde do 9 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras 

do programa de rexeneración e renovación urbanas do plan estatal de 
fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a 
rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. 

 
- Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para 

solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e 
renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a 
rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-
2016, e se establecen as súas bases reguladoras e as das axudas 
autonómicas previstas para este programa. 

 
Disposición final 
 

Esta convocatoria entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial 
da provincia de Pontevedra. 
 

Cambados, 26 de marzo de 2019 

 

Fátima Abal Roma 

Alcaldesa do Concello de Cambados 
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