Concello de Baralla
BANDO

FAI SABER:
Con data 4 de outubro de 2022 publicouse no DOGA (Diario Oficial de Galicia) número 189, a
resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola que se establecen as bases e a convocatoria das
axudas do PROGRAMA DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE en e ás vivendas do PLAN
ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025.
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Instalación de ascensores, salvaescaleiras, rampas, automatismos para a apertura de portas incorporando mecanismos
motorizados ou outros dispositivos de accesibilidade ou dispositivos de accesibilidade así como calquera medida de
accesibilidade que facilite a autonomía e a vida independente de persoas con mobilidade reducida, tanto en edificios
como en vivendas unifamiliares, incluíndo os dispositivos adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade
sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación.
A instalación ou dotación de productos de apoio, tales como guindastres ou artefactos análogos.
Instalación de elementos de información, de comunicación ou de aviso, tales como sinais luminosos e visuais,
vibrotáctiles ou sonoros que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.
A instalación de produtos de apoio á audición para a accesibilidade no contorno, como os bucles magnéticos.
A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como
videoporteiros que proporcionan información visual e auditiva e análogos.
A instalación de dispositivos de alarma no ascensor que garantan un sistema de comunicación visual, auditiva e
bidireccional co exterior para os casos de emerxencia ou atrapamento. Así como a instalación de bucle magnético nos
devanditos dispositivos.
A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con
discapacidade.
Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas.
Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do Código técnico
da edificación DB-SUA, seguridade de utilización e accesibilidade.
Honorarios e gastos de tramitación debidamente xustificados.

CONTÍA DAS AXUDAS (contías máximas)
12.500 €/ vivenda

Vivendas unifamiliares illadas ou
agrupadas en filas

9.000 €/ vivenda
90 € / m2 local
comercial/outros usos
Eedificios de vivendas de
tipoloxía residencial
colectiva

6.000 € / vivenda
Vivendas situadas en
edificios de tipoloxía
residencial colectiva

60 % do custo da
actuación
Podendo incrementarse ata
o 80 % por residir no
edificio unha persoa con
dicapacidade ou maior de
65 anos

➢ Esta axuda poderá incrementarse ata 15.000 € por vivenda se reside no edificio unha persoa
con discapacidade e ata 18.000 € por vivenda se acredita un grao de discapacidade recoñecido
igual ou superior ao 33 %
➢ O límite unitario poderá ser incrementado en 3.000 € máis por vivenda en edificios ou vivendas
declaradas ben de interés cultural, catalogados ou con protección de ordenación urbanística.

PRAZO DE SOLICITUDES
Desde o 05-10-2022 ao 07-11-2022
Esta subvención é en réxime de concorrencia non competitiva, é decir, por ORDE DE REXISTRO DE ENTRADA da solicitude.
INFORMACIÓN SOBRE A TRAMITACIÓN DAS SUBVENCIÓNS:
Concello de Baralla, Oficina do Técnico de Emprego e Desenvolvemento Local (Alberto); Teléfono: 982363303.
Baralla, 4 de outubro de 2022
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