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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 27 de febreiro de 2018 pola que se modifican as condicións do 
procedemento de prórroga establecidas na Orde do 15 de decembro de 2017 
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 2018, con financiamento plurianual.

O 10 de xaneiro de 2018 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 15 de decem-
bro de 2017 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 convocan para o ano 2018, con financia-
mento plurianual.

No artigo 11 da citada orde establécese o procedemento de prórroga da subvención 
para todas as persoas que resultasen beneficiarias deste programa e que non perdesen o 
dereito mediante a oportuna resolución.

A presente orde ten por obxecto concretar determinados aspectos referidos ao cómputo 
dos ingresos que se terán en conta para a concesión da prórroga da axuda, así como á 
comprobación dos datos necesarios para tal efecto. Modifícase tamén o modelo de solici-
tude de prórroga, coa finalidade de incorporar as autorizacións dos datos persoais nece-
sarios para a súa tramitación.

No exercicio das facultades que me confiren o artigo 4 do Decreto 37/2017, do 6 de abril, 
polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, e 
o artigo 34 da Lei 1/1983, do 12 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa 
Presidencia,

ACORDO:

Artigo 1. Modificación da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se estable-
cen 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 2018, con financiamento plurianual

Modifícase a Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases re-
guladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta: 
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Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se 
procede a súa convocatoria para o ano 2018, con financiamento plurianual, nos termos que 
se recollen a seguir:

Un. Engádense dous números ao artigo 11:

4. O cómputo dos ingresos para a concesión da prórroga do Programa do bono de alu-
gueiro social realizarase conforme o establecido no artigo 4 desta orde.

5. A comprobación dos datos necesarios para a tramitación do procedemento de prórro-
ga efectuarase de conformidade co previsto no artigo 10 desta orde.

Dous. O anexo V da Orde do 15 de decembro de 2017, publicada no Diario Oficial de 
Galicia do 10 de xaneiro de 2018, substitúese polo anexo que se xunta a esta orde.

Disposición transitoria única. Réxime das prórrogas

As disposicións desta orde aplicaranse a todas as solicitudes de prórroga deste progra-
ma, con independencia do ano da convocatoria en que se fundamente a súa concesión.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2018

Ethel María Vázquez Mourelle 
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda
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ANEXO V

PROCEDEMENTO

PRÓRROGA DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DO PLAN REHAVITA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VI482B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS NECESARIOS PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO 
(A axuda será solicitada nos dous meses anteriores ao da data de remate da concesión inicial ou, se é o caso, da primeira prórroga)
Nº EXPEDIENTE DA CONCESIÓN DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DATA EN QUE FINALIZARÁ O PERÍODO INICIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

2. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

3. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

Informe dos servizos sociais municipais en que se faga constar que subsisten as condicións de necesidade que deron lugar á concesión 
inicial, así como os ingresos da unidade de convivencia dos tres meses anteriores á data de solicitude da prórroga.
Declaración formalizada polas persoas asinantes do contrato de arrendamento de que este se prorrogará nas mesmas condicións que o 
anterior.
Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante no suposto de tratarse dun documento non expedido pola Xunta de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos 

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

Certificado de empadroamento da persoa solicitante.

Certificado de estar ao día das obrigas tributarias coa AEAT.

Certificado de estar ao día de pagamento coa Seguridade Social.

Certificado de estar ao día de pagamento coa Atriga.

MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade da persoa solicitante expedido pola Xunta de Galicia.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na 
tramitación deste procedemento cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, 
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e con entidades, co obxecto de xestionar o presente 
procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral 
do IGVS. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral do IGVS, mediante o envío 
dunha comunicación ao seguinte enderezo: Área Central, s/n, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, ou a través dun correo 
electrónico a aluga.igvs@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Orde do 15 de decembro de 2017, 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 convocan para o ano 2018, con 
financiamento plurianual. 

  
- Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se modifican as condicións do procedemento de prórroga establecidas na Orde do 15 de decembro de 

2017 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 2018, con financiamento 
plurianual.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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