
CONCELLO  DE  TOQUES 
Lugar de Souto, s/n.-15806.-TOQUES   (A  Coruña) 

Tfno: 981 505 826    Fax: 981 506 255       www.toques.es 
 

BANDO MUNICIPAL Nº 1/2022 

José Ángel Penas García, Alcalde do Concello de Toques, a Coruña, 

FAI SABER: 

Que a Xunta de Galicia acaba de publicar as seguintes convocatorias: 

 

Para máis información, poden acercarse polo concello ou consultar as convocatorias que aparecen nos DOG 

DOG Núm. 12 do mércores, 19 de xaneiro 2022  

Actuacións de corrección de impactos paisaxísticos 
(código de procedemento MT402A). 

DOG Núm. 212 Xoves, 4 de novembro de 2021 

Actuacións de rehabilitación enerxética en edificios (código 
de procedemento VI406D). 

DOG Núm. 9 Venres, 14 de xaneiro de 2022  

Investimentos non produtivos vinculadas á realización 
de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede 
Natura 2000 de Galicia, (código de procedemento 
MT814A). 

 

Serán beneficiarias as persoas físicas titulares do inmoble 
ou ben sobre o que pretendan realizar as actuacións. 

 

Serán beneficiarios  propietarios de vivendas unifamiliares ou de 
edificios de tipoloxía residencial e comunidades de propietarios ou 
as agrupacións de comunidades.  

 

Serán beneficiarios  persoas titulares de terreos agrícolas e 
forestais privados.  

 
 

Revestimento e/ou pintado e renovación do acabamento de 
fachadas, carpintarías ou cerrallerías exteriores, de cubertas 
e muros de cerramento realizados e recuperación, 
restauración ou arranxo de muros de pedra tradicional. 

 

Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica, uso de 
enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, 
climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria e 
das instalacións de iluminación.  

 

Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria ou 
actuacións de desenvolvemento de usos recreativos e á 
recuperación de elementos históricos ou culturais, hórreos, 
milladoiros, cabanas, fontes, alvarizas, muíños ou fornos 
tradicionais.  

 

A contía máxima será do 70 % do orzamento do 
investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 €.  

 

A contía das axudas para cada unha das tipoloxías de actuacións 
subvencionables está establecida nos anexos I e IV do Real 
decreto 691/2021, do 3 de agosto, oscilando a axuda base entre o 
20% e o 50 %. 

 

Concederase o 100 % do seu custo subvencionable. O IVE 
non  é subvencionable. 

 

 O derradeiro día será o 19 de febreiro de 2022 

Pódese solicitar desde o día 3 de xaneiro de 2022 ata o 30 de 
setembro de 2022 

 

O derradeiro día será o 14 de febreiro de 2022 
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