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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se
establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de
alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e
mellora de acceso á vivenda 2015–2020, e se procede á súa convocatoria para
o ano 2017, con financiamento plurianual.
Advertidos erros na referida orde publicada no DOG núm. 12, do 18 de xaneiro de 2017,
procede facer as seguintes correccións:
Na páxina 2538, no artigo 6.2, onde di: «2. Estas contías poderán ser incrementadas
ata un 20 % no caso de que as persoas arrendatarias sexan integrantes dunha unidade de
convivencia que necesiten unha vivenda adaptada para algún dos seus membros»; debe
dicir: «2. Estas contías poderán ser incrementadas ata un 20 % no caso de que as persoas
arrendatarias sexan integrantes dunha familia numerosa ou dunha unidade de convivencia
que necesiten unha vivenda adaptada para algún dos seus membros».
Na páxina 2558, substitúese o anexo III polo que se publica con esta corrección de
erros.
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ANEXO III

COMPROMISO DE SOMETERSE ÁS CONDICIÓNS DO PROGRAMA DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL
E NÚMERO DE CONTA BANCARIA NO QUE SERÁ INGRESADA A SUBVENCIÓN
De acordo co establecido no artigo 9 da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do
Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020,

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDADORA/S (cubrir só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CONSULTA
IDENTIDADE
DENEGO E PRESENTO
O DOCUMENTO

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDATARIA/S (cubrir só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

As persoas indicadas comprométense a someterse ás condicións do Programa do bono de alugueiro social.
Así mesmo, indican que o número de conta bancaria na que deberá ingresarse a subvención mensual do bono de alugueiro social está a nome
da/das persoa/s arrendadora/s, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

Así mesmo, indican que o número de conta bancaria na que deberá ingresarse, de ser o caso, a subvención complementaria do bono de
alugueiro social está a nome da/s persoa/s arrendataria/s, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
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SINATURA DA/DAS PERSOA/S ARRENDATARIA/S

SINATURA DA/DAS PERSOA/S ARRENDADORAS

Lugar e data

,
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