
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON GRANITO

O xoves día 6 de xullo de 2017 saíu publicada no DOG a orde sobre as axudas para a 
rehabilitación con granito das fachadas de vivendas ou edificios de vivenda colectiva.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

 Custos das memorias básicas, informes técnicos e certificados necesarios, ou 
proxectos de arquitectura ou enxeñaría.

 Custos de licenzas.
 Custos de desmontaxe do material de fachada ou envolvente existente.
 Custos dos materiais: granito, morteiros e adhesivos, ancoraxes e sistemas de 

ancoraxe e o material illante.
 Custos  de  man  de  obra  civil  e  instalacións  auxiliares  necesarias  para  a 

montaxe da nova envolvente de granito.

A rehabilitación da fachada ten que cumprir ou mellorar as exixencias mínimas que fixe 
o  Código Técnico da  Edificación no  documento  DB HE-1:  Limitación da  demanda 
enerxética.

CONTÍA

O custo subvencionable máximo será de:

- 110 €/m2, no caso de fachadas pegadas de granito.
- 140 €/m2, no caso de fachadas trasventiladas de granito.
- 130 €/m2, no caso de fachadas de perpiaño de granito.

 
A contía  da  subvención  será  do  40%  dos  custos  totais  subvencionables  cun 
máximo de 12.000 e por vivenda unifamiliar e 40.000  por edificio de vivendas en 
bloque.

PRAZO DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes será  de  3 MESES,  contados desde o día 
seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Para  calquera  información  contactar  coa  Axente  de  Emprego  e  Desenvolvemento 
Local no Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os 
venres de 9:00 a 14:00 horas.

Ribeira de Piquín, 13 de xullo de 2017.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

 


	barcode1: 
		xestiona esPublico - Concello de Ribeira de Piquín
	2017-07-13T13:12:26+0200
	Ribeira de Piquín
	FERNANDEZ RICO ROBERTO - 33545559J
	O acepto




