
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E 

BAÑO

O mércores día 27 de setembro de 2017 saíu publicada no DOG a resolución do Instituto Galego 
de Promoción Económica pola  que se establecen as bases  reguladoras  para a  concesión de 
axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para adquisición de materiais e 
pezas de mobiliario de cociña e baño.

GASTOS SUBVENCIONABLES

É subvencionable a adquisición de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario de cociña e 
baño, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

 Adquirir un ou varios bens obxecto da subvención nalgún dos establecementos de venda 
adheridos á iniciativa.

 Para ser subvencionable unha operación de compra deberá acadar un custe mínimo de 
1.000 € (sen incluír o IVE).

 Os bens  obxecto  da  axuda deberán  ser  destinados,  nun  prazo  de 3 meses dende a 
solicitude, á reforma ou nova instalación de mobiliario.

Quedan  expresamente  excluídos  de  dita  subvención:  a  man  de  obra  da  reforma;  os 
electrodomésticos; as ventás e os seus marcos; portas de paso e marcos; estufas e cociñas de 
gas, leña, pellets ou similares e radiadores de calquera tipo; cortinas e persianas.

CONTÍA

A contía da axuda será dun 20% sobre o prezo dos bens, impostos excluídos, cun máximo 
acumulado de subvención de 1.000 € por beneficiario. A axuda virá condicionada por un desconto 
realizado polo establecemento de venta, que será realizado sobre a base impoñible da factura de  
importe, polo menos, a mesma contía que a axuda outorgada polo Igape. 

O particular  elixirá unha entidade colaboradora do listado que se publicará na páxina web 
http:///www.igape.es/reforma17, dirixirase a ela e elixirá os bens a adquirir. Será dita entidade a 
encargada de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e documentación xustificativa).

PRAZO  : 

O prazo de presentación de solicitudes comezará ós 10 días hábiles desde o día seguinte ao 
da publicación desta convocatoria e rematará o 17 de novembro de 2017.
O prazo de adhesión das entidades colaboradoras será de 1 mes a partir do día seguinte ao da 
publicación da convocatoria.

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 28 de setembro de 2017.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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