
RESOLUCIÓN DA COMISIÓN PROVINCIAL DE VIVENDA DA CORUÑA, DE

DATA 26 DE ABRIL DE 2011, DE INICIO DO PROCESO DE SELECCIÓN DE

ADXUDICATARIOS/AS  DE  VIVENDAS  PROTEXIDAS  DE  PROMOCIÓN

PÚBLICA  (EN  RÉXIME  DE  ALUGUER)  CORRESPONDENTES  AO

EXPEDIENTE C2006040 NO CONCELLO DAS PONTES.

Vista a documentación que obra nesta Comisión Provincial relativa á promoción

de  referencia,  e  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  22  do  Decreto

1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes

de  Vivenda  da  Comunidade  de  Galicia  e  a  adxudicación  das  vivendas

protexidas,  así  como  as  acollidas  a  programas  de  acceso  á  vivenda  con

axudas públicas e 26 do Decreto 253/2007,  do 13 de decembro de réxime

xurídico  do  solo  e  das  edificacións  promovidas  polo  Instituto  Galego  da

Vivenda e Solo a Comisión Provincial de A Coruña, en sesión celebrada o 26

de abril de 2011

ACORDA

Iniciar  o  proceso  de  selección  dos/das  adxudicatarios/as  das  vivendas

protexidas de promoción pública (aloxamentos piloto para persoas maiores de

60  anos  e  para  persoas  menores  de  35  anos)  do  expediente  nº

C2006040, que se desenvolverá de conformidade cos seguintes criterios:

PRIMEIRO.- Características da promoción

• Número de vivendas: 32

• Localización das vivendas: R/ SERGIO RIVERA CHAO, Concello  das

PONTES

• Superficie  aproximada  das  vivendas,  número de  dormitorios  en  cada

unha delas:

Nº VIVENDAS Nº DORMITORIOS SUPERFICIE ÚTIL M2

24 DA QUENDA XERAL 1 43,77

8 DA QUENDA XERAL 2 54,41
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SEGUNDO.- Condicións dos beneficiarios

Poderán acceder a estas VPP as persoas, nacionais ou estranxeiras, maiores

de idade ou menores emancipados que cumpran os requisitos do artigo 3.1 d)

do  Decreto 253/2007,  do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das

edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e con

plena capacidade de obrar que, como titulares dunha unidade familiar, reúnan

os seguintes requisitos:

1. Ter  expedida  a inscrición no Rexistro Único de Demandantes para o

concello no que se sitúan as vivendas á data desta resolución de inicio. 

2. Ter ingresos ponderados por unidade familiar entre 0,7 e 2,5 veces o

IPREM. 

3. Residir ou traballar no concello onde se localizan as vivendas, excepto

no caso de emigrantes que desexen retornar e que acrediten residir fora

de Galicia por un tempo non inferior a cinco anos. 

4. Carecer  de  vivenda  en  calidade  de  propietario/a  agás  que  se  dean

algunha das seguintes circunstancias: 

a) Acreditar que a vivenda que se dispón sexa inhabitable, insuficiente

ou inadecuada nos termos especificados no artigo 47 da Lei 18/2008,

do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.

Se resultan adxudicatarios quedan obrigados a ofertar ao IGVS a dita

vivenda, que a poderá aceptar ou non.

b) Habitar  unha  vivenda  suxeita  a  expediente  de  expropiación  ou

desafiuzamento  xudicial  ou  administrativo  non  imputable  ao

interesado/a  ou  ben  ocupar  aloxamentos  provisionais  como

consecuencia  de  situacións  de  emerxencia  ou  remodelación  que

impliquen a perda da vivenda.

  5.  Pertencer  a  algúns  dos  colectivos  aos  que  están  destinadas  estas  

vivendas: 

- Maiores de 60 anos
- Menores de 35 anos

De conformidade co artigo 10.II do Decreto 253/2007 non poderán acceder a

VPP os que se atopen nalgunha desta circunstancias:
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a)  Que  xa  foran  titulares  de  VPP  e  a  perdesen  como  consecuencia  dun

procedemento de desafiuzamento, resolución de contrato tramitado polo IGVS

ou a alleasen por calquera causa, coa excepción de cambio de residencia por

motivos laborais, ou outros xustificados, a xuízo da Comisión Provincial. 

b) Que sexan titulares de bens inmobles de natureza rústica ou urbana suxeitos

ao imposto sobre bens inmobles que teñan un valor catastral superior a 30.000

euros. 

TERCEIRO.- Cualificación das vivendas

As vivendas foron cualificadas  provisionalmente por  resolución  do  delegado

provincial da Consellería de Vivenda e Solo da Coruña  con data 15 de xaneiro

de 2009 como: Vivendas de promoción pública en réxime de aluguer.

CUARTO.- Réxime de adxudicación das vivendas da promoción

As  vivendas  adxudicaranse  en  réxime  de  aluguer  para  satisfacer  as

necesidades de colectivos especificados.

O réxime de adxudicación manterase durante toda a vixencia do réxime legal

de protección sen que sexa posible o cambio de réxime de aluguer a compra.

QUINTO.- .-Condicións xerais de carácter económico

a) Os contratos de arrendamento terán unha vixencia de 5 anos prorrogables

por  períodos  anuais  e  estará  prohibido  en  todo  caso  a  cesión  ou

subarrendamento, total ou parcial. A contravención desta prohibición dará lugar

á resolución do contrato de arrendamento, con independencia das sancións a

que houbera lugar.

b) A renda inicial anual será a que resulte de lle aplicar o 3% ao que sería o

prezo de venda da vivenda e anexos, no seu caso, determinado de acordo co

establecido no Decreto 253/2007.

c)A eficacia da adxudicación estará condicionada á sinatura do correspondente

contrato  de arrendamento,  previo  pagamento por  parte  do adxudicatario  da

fianza correspondente.
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SEXTO.-

Non se fai ningunha reserva das establecidas nos artigos 55 da Lei 18/2008 e

34 do Decreto 253/2007.

SÉTIMO.- Procedemento de adxudicación

De acordo co previsto no artigo 52 da  Lei  18/2008 e no  Decreto  1/2010 o

procedemento de adxudicación será o de sorteo entre as persoas inscritas no

Rexistro Único de Demandantes con inscrición expedida ata a data de hoxe e

que  reúnan  as  demais  condicións  descritas  no  apartado  segundo  desta

resolución  de  inicio  do  proceso de  selección  de  adxudicatarios/as  de  VPP

correspondentes ao expediente C2006040 no concello das PONTES.

Todos  os  que  non  resulten  adxudicatarios  quedarán  integrados  na  lista  de

reserva, na orde correlativa que resulte do sorteo.

O  sorteo  celebrarase  ante  notario  o  día  03  de  xuño  de  2011,  agás

indispoñibilidade  do  fedatario  autorizante,  en  cuxo  caso  publicarase  a  data

definitiva do sorteo na páxina web do IGVS, cunha antelación mínima de tres

días naturais

 

Unha vez rematado o sorteo procederase á publicación da lista provisional de

adxudicatarios e a lista de espera e realizados os trámites previstos nos artigos

24  e  25  do  Decreto  1/2010 esta  Comisión  Provincial  ditará  resolución

aprobatoria das listas definitivas de adxudicatarios.

No caso de non se cubrir as vivendas vacantes sortearanse estas entre o resto

de solicitantes con ingresos inferiores a 1,5 o IPREM.

OITAVO.-Publicidade e reclamacións

A  publicidade  realizarase  nos  taboleiros  de  anuncios  do  concello,  nos  das

áreas provinciais do Instituto Galego da Vivenda e Solo e na páxina web do

organismo, e substituirá as notificacións persoais de conformidade co previsto

no  artigo  59  da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico  das

administracións públicas e do procedemento administrativo común.
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Tras a publicación da lista provisional na forma indicada, os/as solicitantes que

se consideren prexudicados/as no seu dereito disporán dun prazo de dez días

para presentar reclamación ante a Comisión Provincial de Vivenda, que deberá

adoptar a resolución que proceda  no prazo máximo de tres meses.

A Coruña, 26 de abril de 2011

O/A presidente/a da Comisión Provincial de Vivenda

Jose Antonio Álvarez Vidal
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