Concello de Pedrafita do Cebreiro
D. José Luis Raposo Magdalena, alcalde – presidente do Concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
PROGRAMA DE AXUDAS ÁS ACTUACIÓNS DE MELLORA OU REHABILITACIÓN NAS
VIVENDAS UNIFAMILIARES E NOS EDIFICIOS DE TIPOLOXÍA RESIDENCIAL
COLECTIVA, INCLUÍDAS AS SÚAS VIVENDAS, COA FINALIDADE DE FINANCIAR OBRAS
OU ACTUACIÓNS EN QUE SE OBTEÑA UNHA MELLORA ACREDITADA DA EFICIENCIA
ENERXÉTICA.VI 406F
BENEFICIARIOS
- Persoas físicas, ou xurídicas propietarias ou usufructuarias de vivendas unifamiliares illadas ou
agrupadas en fila e de edificacións existentes de tipoloxía residencial colectiva, así como das súas
vivendas.
- Comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias
(propiedade horizontal).
- As persoas propietarias que, de forma agrupada, sexan propietarias de edificios; as sociedades
cooperativas e as empresas arrendatarias ou concesionarias dos edificios, así como cooperativas.
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
a) Obras de mellora ou rehabilitación ( RENOVACIÓN DE FACHADASE CUBERTAS E
SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN E AUGA QUENTE)b) Custos de xestión , honorarios dos profesionais, e o custo da redacción dos proxectos, informes técnicos
e certificados necesarios.
c) O IVE poderá ser considerado elixible sempre e cando non poidan ser susceptibles de recuperación ou
compensación total ou parcial.
d) No caso de retirada de elementos con amianto, poderá incrementarse a contía máxima da axuda na
cantidade correspondente aos custos derivados da retirada, manipulación, transporte e xestión dos
residuos de amianto mediante empresas autorizadas, ata un máximo de 1.000 e por vivenda ou 12.000 €
por edificio.
As actuacións non poderán estar iniciadas antes do 1 de febreiro de 2020, nin estar finalizadas no
momento da presentación da solicitude.
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En Pedrafita do Cebreiro, na data da sinatura electrónica á marxe.
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