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 DA EFICIENCIA ENERXÉTICA
EN VIVENDAS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NESTGENERACIONEU, PARA O ANO 2022. VI 406E
BENEFICIARIOS
- Persoas físicas, usufructuarias ou arrendatararias de vivendas.
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Actuacións que se realicen en vivendas, sexan unifamiliares ou pertencentes a edificios plurifamiliares, que
constitúan o domicilio habitual e permanente das persoas propietarias, usufructurarias ou arrendatarias no
momento da solicitude da axuda, e que cumpran algún dos seguintes requisitos:
a) Unha reducción da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración de polo menos o 7%.
b) Unha reducción da enerxía primaria non renovable de polo menos o 30%.
c) Adecuación ós valores límite establecidos do Documento Básico de Aforro de enerxía do Código de
Edificación, nos supostos de modificación ou substitución de elementos constructivos da envolvente
térmica ( ventanas, lousado).
As actuacións non poderán estar iniciadas antes do 1 de febreiro de 2020, nin estar finalizadas no
momento da presentación da solicitude.
CONTÍAS DAS AXUDAS
% SUBVENCIONABLE
LÍMITE MÁXIMO
IMPORTE MÍNIMO DO
SUBVENCIONABLE
CUSTO DA ACTUACIÓN
40 % do custo da actuación
3.000 €
Igual ou superior a 1.000€
- No importe obxecto da subvención poderán incluirse os honorarios dos profesionais ( redacción
do proxecto, informes técnicos e certificados, gastos de tramitación administrativa)
- O IVE poderá ser considerado elixible siempre e cando non poida ser susceptible de
recuperación ou compensación total ou parcial.

PRAZO DE SOLICITUDES: ATA O 14/10/2022
En Pedrafita do Cebreiro, na data da sinatura electrónica

á marxe.

O Alcalde
José Luis Raposo Magdalena
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