BANDO
D. Rafael Pérez Vázquez, como Alcalde-Presidente do Concello da Mezquita, polo
presente,
FAI SABER:
Que a Instituto Galego da Vienda e Solo, por resolución do 5 de marzo de 2021
convoca a liña de subvención código de procedemento VI422E, Programa de fomento
da conservación, da mellora da seguridade de utilización e accesibilidade en vivendas.
(DOGA num. 54 de 22/03/2021)
Actuacións subvencionables
 Para fomento da conservación
a) As relativas o estado de conservación da cimentación, estructura e
instalacións.
b) As relativas o estado de conservación das cubertas, azoteas, fachadas e
medianeiras, incluido precesos de desamianto.
c) As relativas a adecuación do interior da vivienda agrupada en fila ou en
edificio de tipoloxía residencial colectiva, as condicions mínimas de
funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente esixidas.
 Para mellora da Seguridade
a) Instalacións de ascensores, salvaescaleiras, rampas e otros dispositivos de
accesibilidade
b) Instalación ou dotación de produtos de apoio, grúas artefactos que permitan
o acceso e o uso por parte de persoas con discapacidade a zonas común do
edificio.
c) Instalacións de dispositivos de aviso, sinais luminosas ou sonoras que
permitan a orientación.
d) Instalacións de elementos electrónicos de comunicación entre a vivienda e o
exterior.
e) Instalación domótica e avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía
persoal de maiores e persoas con discapacidade
f) Calquer intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do
interior da vivienda.
Contía das axudas:
A contía mínima das subvencións non poderá superar o 40% do custo
subvencionable da actuación, que se poderá incrementar ata o 75% cando os ingresos
da unidade de convivencia sexan inferiores a tres veces o IPREM (1.694,70 €/mes) ou
se na unidade da convivencia hai unha persoa con discapacidade ou maior de 65 anos.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes
As persoas interesadas poderán informarse, a través do departamento de
Servizos Sociais do Concello ata o 22 de abril 2021.
En A Mezquita, a 23 de marzo de 2021.
O ALCALDE,
(documento asinado dixitalmente na marxe)
Asdo: Rafael Pérez Vázquez
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