
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE 

CORRECIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS – 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DO TERRITORIO (XUNTA DE 

GALICIA) 

 

PRAZO: 14/04/2021 – 31/05/2021 

Terase en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes na sede electrónica da 

Xunta de Galicia ata que se agote o orzamento da convocatoria 

Para os efectos da concesión das axudas, terase en conta a orde cronolóxica de entrada das 

solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia ata que se esgote o orzamento da 

convocatoria. Considérase data de presentación aquela en que a solicitude quedase 

validamente presentada, por cubrirse na forma correcta e vir acompañada da totalidade dos 

documentos exixidos nesta resolución. Así mesmo, considerarase esgotado o orzamento cando 

se efectúe o rexistro da última solicitude de axuda que totalice o importe total do crédito desta 

convocatoria. Nese caso, e sempre antes da data máxima sinalada neste punto, poderán 

seguirse rexistrando solicitudes en lista de reserva provisional, as cales serán atendidas por 

rigorosa orde de entrada, supeditadas a que se produzan desestimacións ou revogacións das 

solicitudes de axuda previas. 

Non serán admitidas a trámite, en ningún caso, as solicitudes presentadas fóra do prazo e de 

forma distinta ao que se establece nesta resolución. 

 

OBJETO 

 Tratamento de paredes medianeiras vistas, mediante cobertura con materiais de 

revestimento, pintado ou tratamento vexetal, adaptadas aos criterios da Guía de cor 

e materiais de Galicia.  

 Revestimento e pintado de fachadas actualmente rematadas en ladrillo cerámico ou 

bloque de formigón sen revestir, adaptados aos criterios da Guía de cor e materiais de 

Galicia. 

 Renovación do acabamento exterior das fachadas de edificacións (paramentos e 

carpintarías) que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia da tonalidade 

e/ou a intensidade da actual cor de acabamento, para substituílo por solucións 

adaptadas á Guía de cor e materiais de Galicia. 

 Remate exterior de cubertas realizadas con pranchas de fibrocemento, mediante a 

instalación ben de tella cerámica, ben de lousa, en función do material tradicional da 

comarca, de acordo coas recomendacións da Guía de cor e materiais de Galicia. 



 
 
 
 
 

 Acondicionamento e mellora de peches de predios de gran dimensión (altura superior 

a 1,50 metros), mediante a substitución de muros opacos por solucións diáfanas ou 

sebes vexetais adaptadas aos criterios da Guía de boas prácticas de caracterización e 

integración paisaxística de valados. 

  Revestimento de muros de cerramento de predios realizados con bloques de formigón, 

con fábrica de pedra semellante á cachotaría tradicional, adaptada aos criterios da 

Guía de boas prácticas de caracterización e integración paisaxística de valados. 

 Substitución de celosías e outros tipos semellantes de pezas prefabricadas de cerámica 

ou de formigón, en cerramentos de predios, por solucións diáfanas ou sebes vexetais 

adaptadas aos criterios da Guía de boas prácticas de caracterización e integración 

paisaxística de valados. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES E CUANTÍA 

a) Gastos necesarios para a axeitada execución das actuacións subvencionadas, tales como, 

entre outros, os materiais e a man de obra. 

b) Gastos correspondentes a honorarios facultativos devindicados pola redacción dos proxectos 

técnicos precisos para a execución das actuacións, así como pola dirección facultativa das 

obras e o custo dos estudos necesarios para a súa realización. Estes custos xerais asociados 

aos investimentos que se efectúen non poderán superar o 10 % do investimento 

subvencionable. 

c) Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe 

efectivamente. En ningún caso se subvencionarán os impostos indirectos cando sexan 

susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda. 

Non son gastos subvencionables: 

a) Os gastos correntes de funcionamento da persoa/entidade beneficiaria. 

b) Equipamento e materiais non funxibles de segunda man. 

c) Actuacións de mantemento que se realicen periodicamente para manter o recurso ou 

o elemento sobre o cal se propón a actuación en perfecto uso ou estado. 

En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas 

bancarias, os xuros, recargas e sancións administrativas e penais, nin os gastos dos 

procedementos xudiciais. 

O importe da subvención será do 70 % do orzamento do investimento 

subvencionable, co límite máximo de 3.000 €. 

 

 



 
 
 
 
 

DESTINATARIOS 

a) As persoas físicas titulares dun ben inmoble, recurso ou elemento, así como aqueles que 

posúan calquera título válido en dereito que autorice a realización da actuación solicitada. 

b) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas 

propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de 

propiedade horizontal.  

 

REQUISITOS 

- Acreditación da representatividade suficiente para actuar en nome da persoa ou entidade 

solicitante. 

- ANEXO II, de certificado do/dos acordo/s da comunidade ou agrupación de comunidades de 

persoas propietarias. 

- Memoria técnica das actuacións das accións, que deberá conter, como mínimo, descrición de 

traballos ou actividades, relación valorada, orzamento detallado, e co IVE desagregado, 

calendario e prazo aproximado de execución. 

- Documentación que acredite a titularidade, ou calquera título de disposición válido en dereito 

que autorice a realización da actuación solicitada. 

- Reportaxe fotográfica do ben sobre o cal se vai actuar: exteriores e da contorna en 

que se aprecie o elemento ou elementos obxecto da actuación. 

- Declaración responsable de acordo co ANEXO I. 

 

 


