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DNA. MARÍA JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, Alcaldesa Presidenta do Concello 

de Guntín. Lugo.-

FAI SABER:

Que saíron publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOGA) as seguintes Resolucións 

de subvencións:

1.-SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN, DA 

MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN 

VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

- Actuacións subvencionables para o fomento da conservación: de 

cimentación, da estrutura e das instalacións; conservación de cubertas, 

azoteas, fachadas e medianeras; proceso de desamiantado; adecuación 

interior da vivenda ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, 

seguridade e hixiene legalmente exixidas;

- Actuacións subvencionables para a mellora da seguridade, e accesibilidade: 

ascensores, salvaescaleiras, ramplas, guindastres etc.

- Contía máxima por actuacións de conservación: 3.000€

- Contía máxima por actuacións de seguridade e accesibilidade: 8.000€.

- Prazo: ata o 22 de abril de 2021

As contías anteriores non poden superar o 40% do custo subvencionable da 

actuación

2.-SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

PAISAXÍSTICOS 

- Actuacións subvencionables: tratamentos de paredes medianeiras vistas, 

fachadas de ladrillo mediante revestimento e pintado; renovación do 

acabamento exterior das fachadas (parámetros e carpinterías); remate 

exterior de cubertas de pranchas de fibrocemento; acondicionamento e 

mellora de peches de predios de gran dimensión (substitución de muros 

opacos por solucións diáfanas ou vexetais); revestimentos de muros de 

formigón por pedra; substitución de celosías e outros por solucións diáfanas 

ou vexetais.

- Subvención: 70% do orzamento. Máximo 3.000 €

- Prazo: ata o  31 de maio de 2021

3.- TARXETA BONO TURÍSTICO.

- Beneficiarios: perosa física maior de idade (1 bono por persoa), empadroado 

en Galicia.
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- Tarxeta prepagamento de carácter persoal e intransferible podendo elixir o 

financiación de:

Total tarxeta Achega administración Achega solicitante

500€ 300€ 200€

375€ 225€ 150€

250€ 150€ 100€

- Prazo: ata 1 de novembro de 2021

4.-SUBENCIÓN PARA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.

Electrodomésticos subvencionables e axuda máxima:

Electrodomesticos (clasificación 

enerxética

Consumidor 

xeral

Consumidor 

vulnerable

Consumido

r 

vulnerable 

severo

Frigorifico con ou sin conxelador. 

A,B,C,D.

150 300 450

Conxelador. A,B,C,D. 150 300 450

Lavadora. A,B,C 100 200 300

Lavalouza.A,B,C 100 200 300

Placa indución 100 200 300

Presentación de solicitudes a través das entidades colaboradoras.

Contías: a cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25% do prezo do 

electrodoméstico por consumidor xeral, do 50% para consumidores vulnerables e 

do 75€ para consumidores vulnerables severos. O beneficiario só poderá 

beneficiarse da axuda a consumidor vulnerable ou severo na vivenda que figure na 

factura de electricidade con aplicación do bono social.

Para calquera información contactar coa axente de emprego do Concello de 

luns a vernres.

Guntín na data da sinatura electrónica.

A Alcaldesa,

María José Gómez Rodríguez.


