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regas, recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos, limpeza e conservación de sumidoiros, así
como calquera outra norma ou lei de rango superior
a este convenio colectivo. Así mesmo, serán respec-
tados a título individual, todos os dereitos adquiridos
que non se recollan neste convenio colectivo e teñan
un carácter máis beneficioso para o traballador.

Subrogación do persoal.

Ademais do previsto no artigo 49 e seguintes do
convenio colectivo do sector de limpeza pública, via-
ria, regas, recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos, limpeza e conservación de sumidoiros, que será
norma básica, acórdase:

No momento de finalización da concesión das con-
tratas, os seus traballadores, calquera que sexa a súa
modalidade de contrato no momento da subrogación,
continuarán prestando servizos na nova contratista,
e respectaránselles todos os dereitos, obrigas, condi-
cións de traballo e melloras que se producisen ao
longo da relación laboral entre ambas as partes.

Igualmente, a empresa entrante respectará todos os
dereitos de representación e garantías dos represen-
tantes legais dos traballadores na forma existente, con
todas as garantías que deriven desa representación.

Condicións económicas.

As que figuran na táboa salarial adxunta.

Cláusulas adicionales

Primeira.-Para o non previsto neste texto e sempre que
non o contradiga, observarase o previsto no convenio
colectivo do sector de limpeza pública, viaria, regas, reco-
llida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e con-
servación de sumidoiros (código de convenio número
9910035 que foi subscrito con data do 20 de decembro de
1995) así como a resolución da comisión paritaria do dito
convenio, publicada no BOE nº 306, do 22 de decembro
de 2000, ET, LOLS e demáis lexislación vixente.

Segunda.-As discrepancias que se produzan no
seo da comisión paritaria resolveranse de acordo cos
procedementos regulados no acordo interprofesional
galego sobre procedementos extraxudiciais de solu-
ción de conflitos de traballo (AGA).

Terceira.-As partes asinantes deste convenio
colectivo acordan incorporar a este as actas da comi-
sión paritaria, Inspección de Traballo e AGA, como
parte del, e que figuran como anexos.

Táboas salariais ano 2008 
2008 Peón Especialista Oficial 2ª Oficial 1ª Xefe 

de quenda 

Salario base  900,66 € 921,75 € 997,76 € 1.042,58 € 1.165,96 € 

Compl. tox. pen. 
peri. 270,20 € 276,52 € 299,33 € 312,78 € 349,78 € 

C. transporte 89,57 € 89,57 € 89,57 € 89,57 € 89,57 € 

C. nocturnidade 75,06 € 76,82 € 83,14 € 86,88 € 97,16 € 

C. aquendamento 68,35 € 68,35 € 68,35 € 68,35 € 68,35 € 

C. produtividade 170,89 € 170,89 € 170,89 € 170,89 € 170,89 € 

Bruto mes 1.574,74 € 1.603,91 € 1.709,04 € 1.771,05 € 1.941,73 € 

Pagas extra 2.701,98 € 2.765,25 € 2.993,24 € 3.127,74 € 3.497,87 € 

Total anual 21.598,77 € 22.598,77 € 23.501,65 € 24.380,38 € 26.798,54 € 

Antigüidade 

Ano 2008 hora extra e hora de festivo: 8,74 € 

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO

Orde do 12 de setembro de 2008 pola que se
convocan as subvencións a propietarios de
vivendas baleiras que se poderán outorgar no
exercicio 2008 ao abeiro do Decreto 48/2006,
do 23 de febreiro, modificado polo Decreto
115/2008, do 29 de maio, polo que se modi-
fica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro,
polo que se establecen as axudas públicas en
materia de vivenda a cargo da Comunidade
Autónoma de Galicia e se regula a xestión
das previstas no Real decreto 801/2005, do 1
de xullo, para o período 2005-2008, e o
Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que
se regula o Programa de vivenda en aluguer.

O Decreto 115/2008, do 29 de maio, polo que se modi-
fica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se
establecen as axudas públicas en materia de vivenda a
cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a
xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de
xullo, para o período 2005-2008 e o Decreto 48/2006, do
23 de febreiro, polo que se regula o Programa de viven-
da en aluguer, establece as condicións e requisitos para
a concesión das subvencións a persoas propietarias de
vivendas baleiras que as cedan para o seu arrendamen-
to polo menos cinco anos a través do referido programa.

O seu artigo 3.3º dispón que estas subvencións se
atenderán a través de convocatorias anuais polas
que se cuantificarán as dispoñibilidades orzamenta-
rias que se poidan consignar para cada exercicio.

Por outro lado, a disposición derradeira primeira do
Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, faculta a conse-
lleira de Vivenda e Solo para ditar, no marco das súas
competencias, as disposicións necesarias para o
desenvolvemento e aplicación do referido decreto.

En uso da referida autorización,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto convocar as subvencións
a propietarios de vivendas baleiras que se poderán
outorgar no exercicio 2008 ao abeiro do establecido
no Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, modificado
polo Decreto 115/2008, do 29 de maio.

Artigo 2º.-Destinatarios.

De acordo co establecido no capítulo IV do Decre-
to 48/2006, do 23 de febreiro, poderán solicitar a sub-
vención a vivendas baleiras as persoas propietarias de
vivendas que, cumprindo os requisitos establecidos
no artigo 4 do referido texto normativo, estivesen
desocupadas no período dos doce meses anteriores á
presentación da solicitude de incorporación no Pro-
grama de vivenda en aluguer.

Artigo 3º.-Finalidade da subvención.

A finalidade destas subvencións é a de fomentar o
arrendamento do parque de vivendas baleiras existentes
en Galicia a través do Programa de vivenda en aluguer.
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Artigo 4º.-Contía da subvención.

De acordo co establecido no artigo 22 do Decre-
to 48/2006, do 23 de febreiro, a contía da subven-
ción será de 6.000 euros.

Artigo 5º.-Consignación orzamentaria.

Para os efectos do disposto no artigo 3.3º do
Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, determínase:

1. A aplicación do estado de gastos dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2008 onde figuran os créditos con cargo aos cales serán
atendidas as subvencións a propietarios de vivendas
baleiras do Programa de vivenda en aluguer do Decreto
48/2006, do 23 de febreiro, modificado polo Decreto
115/2008, do 29 de maio, polo que se modifica o Decre-
to 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as
axudas públicas en materia de vivenda a cargo da
Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión
das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo,
para o período 2005-2008 e o Decreto 48/2006, do 23
de febreiro, polo que se regula o Programa de vivenda
en aluguer, é a 17.01.451A.780.1.

2. O importe máximo das subvencións ao arrenda-
mento que se poderán outorgar dentro do exercicio
orzamentario de 2008 será de 900.000 €.

3. O importe máximo destas subvencións poderá
incrementarse en función das solicitudes e en fun-
ción das dispoñibilidades orzamentarias con cargo á
mesma aplicación. De producirse incremento na
dotación orzamentaria destinada á concesión destas
subvencións publicarase no Diario Oficial de Gali-
cia o importe polo que resultará finalmente dotada a
aplicación que as financia.

Artigo 6º.-Solicitudes de subvención a propietarios de
vivendas baleiras do Programa de vivenda en aluguer.

De conformidade co establecido no artigo 19.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
e tendo en conta o procedemento de xestión e conce-
sión destas axudas, excepciónase esta convocatoria do
requisito de fixar unha orde de prelación entre as soli-
citudes presentadas que reúnan os requisitos estableci-
dos, atendéndose todas as solicitudes presentadas
durante esta convocatoria ata o esgotamento do crédito.

Unha vez asinado o primeiro contrato de arrenda-
mento no marco do Programa de vivenda en aluguer
regulado no Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, o
propietario da vivenda libre poderá presentar a
solicitude de subvención coa correspondente acre-
ditación do período de desocupación establecido
no artigo 21º deste decreto, trámite que se poderá
realizar mediante o modelo de solicitude de sub-
vención recollido como anexo desta orde.

Para optar á subvención, o propietario deberá
achegar, xunto coa solicitude dela, os recibos de
consumo de electricidade e auga correspondentes

aos doce meses anteriores á solicitude de inclusión
da vivenda no Programa de vivenda en aluguer.

Artigo 7º.-Lugar de presentación.

A documentación referida no artigo anterior presen-
tarase no rexistro da Consellería de Vivenda e Solo ou
nos das súas delegacións provinciais, sen prexuízo do
disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 8º.-Prazo de presentación.

As solicitudes de subvención a propietarios de
vivendas baleiras reguladas no Decreto 48/2006, do
23 de febreiro, poderán presentarse desde o día
seguinte ao da publicación desta orde ata o 31 de
decembro de 2008 no rexistro da Consellería de
Vivenda e Solo ou no das súas delegacións provinciais.

Artigo 9º.-Procedemento de concesión.

De conformidade co establecido no artigo 19.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
e tendo en conta o procedemento de xestión e conce-
sión destas axudas, exceptúase esta convocatoria do
requisito de fixar unha orde de prelación entre as soli-
citudes presentadas que reúnan os requisitos estableci-
dos, atenderanse todas as solicitudes presentadas
durante esta convocatoria ata o esgotamento do crédito.

Artigo 10º.-Resolución.

A conselleira de Vivenda e Solo, ou persoa en que dele-
gue, logo de proposta realizada polos delegados provin-
ciais desta consellería, ditará resolución expresa debida-
mente motivada sobre a procedencia do outorgamento da
subvención ou, de ser o caso, sobre a súa denegación,
sempre dentro dos límites previamente xustificados. A
resolución que se dite poñerá fin á vía administrativa.

O prazo máximo para notificar as resolucións dita-
das no procedemento administrativo será de seis
meses desde a presentación da solicitude. No caso
de non se ditar resolución nese prazo as solicitudes
de subvención entenderanse desestimadas.

Contra a resolución que se dite poderá interpoñerse
recurso potestativo de reposición ante a conselleira de
Vivenda e Solo, nos prazos establecidos no artigo 117 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e prodecemento administrativo
común, ou interpoñer directamente recurso contencioso-
administrativo ante o órgano competente, nos termos
previstos no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 11º.-Notificación.

As notificacións practicaranse no lugar que o inte-
resado teña sinalado para tal efecto na solicitude, e de
acordo co establecido no artigo 59 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico e procedemento
administrativo común.

Artigo 12º.-Compatibilidade.

A concesión desta subvención non excluirá os seus
titulares de poder ser beneficiarios, de ser o caso, da
subvención por rehabilitación regulada no Decre-
to 48/2006, do 23 de febreiro.
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Disposición adicional

Única.-Incorporadas ao programa un número de
vivendas baleiras que podan comprometer o crédito que
sustenta a concesión das ditas subvencións, denegarase
a incorporación ao programa de vivendas que precisen
as ditas obras ata a seguinte convocatoria anual.

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2008.

Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivenda e Solo

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDESUBVENCIÓN A PROPIETARIOS/AS DE VIVENDAS BALEIRAS ARRENDADAS
NO PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER VI431G

DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE
APELIDOS

ENDEREZO

DNI

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOPROVINCIA LOCALIDADE

EXPÓN:

Que arrendou a vivenda de que é propietario/a no programa de vivenda en aluguer regulado no Decreto 48/2006, do 23 de febreiro.

A referida vivenda está situada na localidade de: ,

rúa: , nº , piso letra .

Que a vivenda estivo desocupada os doce meses anteriores á solicitude de incorporación no programa de vivenda en aluguer.

Que a vivenda cumpre cos requisitos exixidos no Decreto 48/2006, do 23 de febreiro.

Polo tanto, e atendendo ao establecido no artigo 20 do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, e no artigo 43 do Real decreto 801/2005,

SOLICITA:

Que o número do expediente do contrato é:

A subvención para propietarios de vivendas baleiras arrendadas no programa de vivenda en aluguer.

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE

A) COPIA DE NOTIFICACIÓN DA FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO AO ABEIRO DO PROGRAMA DE 
VIVENDA EN ALUGUER.

B) RECIBOS DE CONSUMOS DE AUGA E ELECTRICIDADE DOS DOCE MESES ANTERIORES Á DATA DA SOLICITUDE DE 
INCORPORACIÓN AO PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER.

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Orde do 12 de setembro de 2008 pola que se convocan as subvencións a 
propietarios de vivendas baleiras que se poderán outorgar no exercicio 2008 ao 
abeiro do Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, modificado polo Decreto 115/2008,
do 29 de maio, polo que se modifica o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo 
que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da 
Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real 
decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o período 2005-2008, e o Decreto 48/2006, 
do 23 de febreiro, polo que se regula o Programa de vivenda en aluguer.

Conselleira de Vivenda e Solo

, de de

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO


