
TERCEIRO: Para o cumprimento dos fins previstos os concelleiros delegados exercerán as atribucións
e facultadas mencionadas nos apartados cuarto e seguintes, agás o sétimo, da miña Resolución de data
07/02/2013.

CUARTO: Notificar a presente Resolución ao concelleiro delegado de Industria, Turismo, Cultura e
Festas e ao concelleiro delegado de Distritos, Parques, Xardíns, Limpeza e Comercio e ás xefaturas dos
servizos afectadois.

QUINTO: A presente Resolución entrará en vigor no mesmo momento da súa sinatura sen prexuízo
da súa publicación no BOP, conforme co establecido no art. 44.2 do RD 2568/1986.

SEXTO: Dar conta individualizada da presente resolución á Xunta de Goberno Local.

Vigo, 16 de maio de 2013.—O Alcalde, Abel Caballero Álvarez. 2013005064

A N U N C I O

APROBACIÓN DO PROGRAMA PARA O REALOXAMENTO TRANSITORIO DE DESAFIUZADOS HIPOTECARIOS
E APERTURA DA CONVOCATORIA PARA A ADXUDICACIÓN DAS 7 VPP DE TITULARIDADE MUNICIPAL SITAS
EN NAVIA AFECTAS AO MESMO (EXP.1751/433).

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, en sesión ordinaria do día 10 de maio de 2013,
aprobou o “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios”, e aprobou a
afección ao mesmo de 7 VPP de titularidade municipal reservadas para colectivos especialmente
desfavorecidos, sitas na rúa Teixugueiras, 17 (San Paio de Navia, Vigo).

Así mesmo, dispuxo abrir a convocatoria para a presentación de solicitudes de participación no
procedemento de adxudicación polo prazo dun mes, contado dende a publicación do citado acordo no
BOP de Pontevedra a no Taboleiro de anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo.

As solicitudes, dirixidas ao Alcalde-Presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de
Vigo, presentaranse de luns a venres no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo, en horario de
9.00 a 13.30 horas, e os sábados no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, en horario de 9.00 a 13.00 horas,
ou por calquera das formas previstas polo art. 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Os interesados dispoñen dun modelo normalizado para a presentación de solicitudes na Oficina de
Rexistro e Información da Xerencia Municipal de Urbanismo, nas dependencias do Punto de
Información de Vivenda, e na sección correspondente da páxina web municipal hoxe.vigo.org.

A seguir transcríbese o acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do 10 de maio de
2013 e o “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios”, na redacción dada
polo acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 24 de maio de 2013:

“Primeiro: Aprobar o “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios”, que
se insire como Anexo continuación.

Segundo: Afectar expresamente ao “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados
hipotecarios” as 7 vivendas de promoción pública de titularidade municipal sitas no portal 1 do inmoble
sito na rúa Teixugueiras, 17, reservadas para colectivos especialmente desfavorecidos, que se relacionan
a continuación:

•   2ºA – Anexos: praza de garaxe 12 e rocho 6 do soto 1º
•   3ºC – Anexos: praza de garaxe 10 e rocho 3 do soto 1º
•   4ºB (PMR) – Anexos: praza de garaxe 53 e rocho 2 do soto 2º
•   5ºD – Anexos: praza de garaxe 14 e rocho 8 do soto 2º
•   6ºB (PMR) – Anexos: praza de garaxe 5 e rocho 5 do soto 2º
•   7ºA – Anexos: praza de garaxe 15 e rocho 10 do soto 3º
•   8ºB (PMR) – Anexos: praza de garaxe 6 e rocho 9 do soto 3º
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Terceiro: Abrir a convocatoria durante o prazo dun mes para a adxudicación das vivendas
anteriormente indicadas consonte o “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados
hipotecarios”, contado dende a publicación da parte dispositiva do presente acordo no BOP de
Pontevedra e no Taboleiro de Anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Durante o dito prazo os interesados poderán presentar as súas solicitudes, xunto coa documentación
requirida no Programa, no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo, nos que no seu caso se
habilitasen para o efecto, ou nas formas preceptuadas polo art. 38.4 da Lei 30/1992.

Cuarto: Publicar o presente acordo, xunto co texto íntegro do Programa incluído no Anexo, no BOP
de Pontevedra e no Taboleiro de Anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo. Así mesmo, e con
carácter estritamente informativo, dispor a súa inserción na páxina de internet corporativa do Concello
de Vigo.

Quinto: Contra o presente acordo poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo
dun mes perante o mesmo órgano que o ditou ou, alternativamente, recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses perante o Xulgado do contencioso-administrativo, contados en ambos casos dende
a súa publicación, sen prexuízo de calquera outro que se estime pertinente.

ANEXO

PROGRAMA PARA O REALOXAMENTO TRANSITORIO DE DESAFIUZADOS HIPOTECARIOS
(Segundo redacción dada polo acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 24 de
maio de 2013, de simplificación administrativa do “Programa para o realoxamento transitorio de
desafiuzados hipotecarios” e aprobación do modelo normalizado de presentación de solicitudes)

1.—OBXECTO DO PROGRAMA

1.1.—O obxecto do programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios é acoller
temporalmente en vivendas de titularidade municipal a familias viguesas que se atopen en situación de
necesidade por ter sido desafiuzadas da súa vivenda habitual por mor dunha execución hipotecaria.

1.2.—O réxime de ocupación das vivendas municipais será o comodato ou préstamo de uso, negocio
xurídico gratuíto contemplado nos arts. 1740 a 1752 do Código Civil, polo que os realoxados terán que
pagar unicamente os gastos ordinarios necesarios para o uso e conservación do ben entregado; isto é, a
cota ordinaria da comunidade de propietarios, e os gastos polo consumos e subministracións con que
conte a vivenda, así como os contratados directamente polos comodatarios.

1.3.—Destinaranse a este programa as vivendas de titularidade municipal que se indiquen polo
órgano competente.

2.—CONDICIÓNS DAS VIVENDAS

2.1.—As vivendas adxudicadas por medio do presente programa deberán atoparse en perfecto estado
de habitabilidade, con todos os servizos esenciais (luz, auga, baño completo e cociña) e a inspección
técnica de edificios pasada favorablemente, cando así resulte esixible consonte a súa normativa
reguladora.

As vivendas poderán ter ou non garaxe e/ou rocho; en todo caso, o préstamo de uso estenderase aos
anexos cos que, no seu caso, conste a vivenda.

En todo caso, respectarase un volume máximo de ocupación de dúas persoas por cada habitación
con que conte a vivenda, para evitar situacións de infravivenda.

2.—Beneficiarios do programa

2.1.—Poderán ser beneficiarios do programa as persoas ou unidades convivenciais desafiuzadas da
súa vivenda habitual por unha execución hipotecaria que cumpran os seguintes requisitos:

a) que a vivenda da que foron desaloxados estea situada dentro do termo municipal de Vigo
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b) que o desafiuzamento derive da execución hipotecaria dun préstamo para a adquisición da
vivenda habitual, por importe igual ou inferior a 180.000 euros

c) que o lanzamento se producise con posterioridade ao 01.01.2008

d) que ningún membro da unidade convivencial dispoña dunha vivenda habitable, ou dun dereito
de uso sobre a mesma

e) que a totalidade dos membros da unidade convivencial se atopen empadroados en Vigo cunha
antigüidade superior a 1 ano, ou ben telo estado por igual tempo na vivenda embargada, para
o caso de que migrasen ao domicilio dunha persoa física ou institución que os acollese fóra
do termo municipal de Vigo, sempre e cando se empadroen na vivenda transitoria que se lles
adxudique

f)  que a unidade familiar ou convivencial teña uns ingresos ponderados iguais ou inferiores a
1,5 veces o IPREM, e un patrimonio inmobiliario con valor catastral inferior a 30.000 euros,
excluída en todo caso a vivenda embargada

2.2.—Terán preferencia as persoas ou unidades convivenciais que, cumprindo os requisitos indicados
no apartado anterior, se atopen en algunha das seguintes circunstancias:

a) familias con fillos menores ao seu cargo

b) familias na que a totalidade dos seus membros se atopen en situación de desemprego

c) vítimas de violencia de xénero

d) familias numerosas; en todo caso, respectarase a ocupación máxima de dúas persoas por cada
habitación con que conte a vivenda

e) persoas con certificado vixente de minusvalía igual ou superior ao 33%

2.3.—Os ingresos ponderados da unidade convivencial calcularanse, aos efectos do presente
programa, aplicando á suma dos ingresos en cómputo anual de todos os membros da unidade
convivencial, os seguintes coeficientes multiplicadores:

—  1 membro: 1,00

—  2 membros: 0,90

—  3 membros: 0,80

—  4 membros ou máis: 0,75

3.—DURACIÓN DO PRÉSTAMO DE USO

3.1.—O préstamo de uso terá unha duración máxima de 24 meses naturais, contados dende a día da
entrega das chaves. 

De forma excepcional, previo informe dos servizos sociais, poderá prorrogarse o préstamo de uso por
unha soa vez durante 6 meses adicionais, de manterse os requisitos tidos en conta para a adxudicación.

3.2.—No día de finalización do préstamo de uso, os comodatarios deberán entregar as chaves nas
dependencias municipais, deixando a vivenda libre e expedita sen máis menoscabo que o desgaste
producido polo uso normal da vivenda.

4.—OBRIGAS DOS ADXUDICATARIOS

4.1.—Os adxudicatarios virán obrigados á entrega á Xerencia Municipal de Urbanismo, co tratamento
de depósito sen xuros, de 50,00 euros mensuais en concepto de garantía, que responderán do
cumprimento das obrigas do comodatario. As cantidades entregadas en tal concepto serán imputadas a
unha conta non orzamentaria de natureza debedora. 

A contía acumulada no momento da finalización do préstamo de uso será destinada ao pagamento
dos recibos pendentes no momento de abandono da vivenda e/ou á reparación dos danos que excedan
do desgaste polo uso normal da vivenda, se os houbese. O saldo resultante, no seu caso, será restituído
ao comodatario no prazo máximo dun mes dende a devolución das chaves.
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As cantidades entregadas en concepto de garantía non operan como límite da responsabilidade do
comodatario, que en todo caso deberá responder puntualmente de todos os pagamentos de vencemento
periódico que sexan do seu cargo e do adecuado uso e mantemento da vivenda .

4.2.—Os comodatarios deberán utilizar a vivenda consonte ao seu destino, estando prohibido
expresamente o desenvolvemento na mesma de actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou
ilícitas. En todo caso, deberán respectar as normas internas de convivencia que se diten no seo da
Comunidade de Propietarios, ou no seu defecto as derivadas do uso e costume do lugar.

O mantemento ordinario das vivendas será de conta dos comodatarios, que asumirán o pagamento
dos gastos ordinarios de comunidade, así como os gastos pola subministración e consumos de enerxía
eléctrica, auga corrente, auga quente sanitaria e calefacción, así como calquera outro servizo con que
conte a vivenda.

4.3.—Os comodatarios están obrigados a comunicar ao Concello de Vigo a variación da súa situación
económica e do número ou condición dos membros da súa unidade convivencial, así como as
incorporacións que se produzan no patrimonio de calquera dos seus membros, en particular tocante á
adquisición de vivendas susceptibles de ser habitadas.

4.4.—O comodatario e os membros da súa unidade convivencial deberán empadroarse na vivenda
prestada, e manterse empadroados na mesma durante toda a duración do préstamo de uso.

No caso de que algún dos membros da unidade convivencial se empadroe noutra localidade, ou se
inscriba no padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE), deberán comunicar tal circunstancia
consonte a obriga de prestación de información continuada contemplada no art. 4.3, e será considerado
para os efectos do presente programa como baixa ou abandono unidade convivencial.

As persoas que abandonen a vivenda prestada deixarán de formar parte da unidade convivencial,
con efectos para o cálculo dos ingresos ponderados consonte o disposto no art. 2.1.f.

5.—VENCEMENTO ANTICIPADO DO PRÉSTAMO DE USO

5.1.—Será causa de vencemento anticipado do préstamo de uso o incumprimento polo comodatario
de calquera das obrigas contempladas no presente programa, previa instrución dun procedemento
administrativo contraditorio para a resolución do comodato.

No caso de que o incumprimento das obrigas sexa cualificado como culpable, xa sexa pola
concorrencia de dolo ou neglixencia grave do comodatario ou dos membros da súa unidade convivencial,
procederase á incautación das contías periódicas entregadas en concepto de garantía.

Todo elo sen prexuízo das responsabilidades en que puidera ter incorrido por causa ou como
consecuencia do incumprimento do que se trate, en particular do custe dos danos e prexuízos causados
na vivenda prestada, nos seus accesorios, ou nos elementos comúns do inmoble.

5.2.—En todo caso, o préstamo de uso vencerá anticipadamente se o comodatario ou a súa unidade
convivencial deixasen de cumprir de forma sobrevida algunha das condicións indicadas nas letras d), i
f) do art. 2.1.

5.3.—O incumprimento será cualificado sempre como culpable cando concorra calquera dos seguintes
supostos:

a) omisión da obriga de prestación de información continuada contemplada no art. 4.3, cando os
datos omitidos fosen determinantes do vencemento anticipado do préstamo de uso e resolución
do comodato

b) comisión de falsidade nos datos achegados polos adxudicatarios

c) falta de devolución das chaves no momento que corresponda consonte as regras indicadas no
presente programa, ou na data sinalada na resolución administrativa emitida para o efecto

d) realización no inmoble de actividades molestas, insalubres, perigosas ou ilícitas, ou que causen
perturbacións graves na convivencia co resto de ocupantes do inmoble
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e) realización de danos na vivenda, nos seus accesorios ou nos elementos comúns do inmoble,
salvo que se proceda á súa reparación sen que medie requirimento por parte do Concello de
Vigo ou a Comunidade de Propietarios

5.4.—No caso de vencemento anticipado, os comodatarios deberán abandonar a vivenda no prazo
máximo dun mes, contado dende o día seguinte a aquel en que se reciba a notificación do acordo de
resolución do comodato, salvo que concorran circunstancias especiais, que serán tidas en conta na
resolución, en que poderá indicarse un prazo superior ou inferior.

Durante o período de desaloxo os comodatarios non virán obrigados á entrega ao Concello de Vigo
da contía da garantía periódica, pero si deberán sufragar todos os gastos que consonte o presente
programa sexan de conta dos comodatarios.

6.—PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

6.1.—As persoas ou unidades convivenciais que se atopen nas circunstancias protexidas por medio
do presente programa de realoxamento temporal e cumpran os requisitos indicados no art. 2, poderán
presentar as súas solicitudes no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo no prazo dun mes dende
que se produza a apertura da convocatoria.

A presentación da solicitude supón a aceptación das condicións do presente programa, e non
presupón o recoñecemento por parte do Concello de Vigo de ningún dereito ou situación das alegadas
polos interesados, nin determina por si mesma a adxudicación dunha vivenda ao solicitante.

6.2.—As solicitudes, deberán cumprir os requisitos xerais indicados no art. 70 da Lei 30/1992, de 26
de novembro, e sen prexuízo da posta a disposición dos interesados dun modelo normalizado, deberán
achegar a seguinte documentación, xa sexan os orixinais, certificacións ou copias compulsadas:

a) DNI dos membros da unidade familiar

b) declaración xurada da relación de membros que compoñen a unidade familiar, con expresión
do seu nome, apelidos e DNI

c) escritura do préstamo con garantía hipotecaria cuxa execución derivou no embargo da vivenda

d) certificación da resolución xudicial de execución hipotecaria e do lanzamento da vivenda
embargada no procedemento, xunto con dilixencia acreditativa da efectiva realización do
trámite de lanzamento

e) certificado de empadroamento da totalidade dos membros da unidade convivencial noutra
localidade, e declaración xurada ou certificado da persoa física ou xurídica pública ou privada
propietaria da vivenda en que se atopen empadroados, acreditativo de que a unidade familiar
foi acollida na mesma por mor da súa situación

f) acreditación dos ingresos de cada membro da unidade convivencial:

     •    declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do último exercicio fiscal con perí-
odo de presentación vencido, no caso de estar obrigados a declarar consonte a normativa re-
guladora do imposto

     •    no caso de que non estivesen obrigados a presentar a declaración, presentarán certificación
de Facenda acreditativa da dita circunstancia e dos ingresos do período fiscal inmediata-
mente anterior; no caso de que os ingresos percibidos non estean sometidos a retención fis-
cal de IRPF, presentarán certificación do pagador

     •    adicionalmente, se houbese unha redución significativa nos ingresos dalgún dos membros da
unidade familiar que non teña reflexo na última declaración de IRPF, xa sexa pola aplica-
ción polo empregador de modificacións substanciais do contrato de traballo (redución do
salario, suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada por causas económicas),
ou pola incursión en situación de desemprego, ou baixa definitiva no posto de traballo por
xubilación ou incapacidade laboral, poderán presentar certificado acreditativo da circuns-
tancia de que se trate e certificado dos ingresos mensuais correspondentes á nova situación,
emitidos en ambos casos pola entidade pública ou privada pagadora

www.bop.depo.es bop@depo.es Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 111 Martes 11 de xuño de 2013 Páx. 30



g) certificación catastral dos inmobles situados en territorio nacional a nome do solicitante e da
súa unidade familiar ou convivencial (non se terá en conta a vivenda embargada pola execución
hipotecaria)

h) (Deixado sen contido polo acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 24 de
maio de 2013)

i)  certificado da situación de desemprego, con expresión do tempo de permanencia continuada
dende a última inscrición

j)  certificado en vigor da minusvalía igual ou superior ao 33%, no seu caso

k) resolución xudicial ou administrativa que recoñeza a algunha muller da unidade convivencial
solicitante a condición de vítima de violencia de xénero, no seu caso

l)  certificado de familia numerosa, no seu caso

m) informe social ou acreditación documental de circunstancias que supoñan unha especial
situación de necesidade da unidade familiar ou convivencial

n)  declaración xurada de que cumpren os requisitos establecidos no programa para ser
adxudicatario dunha vivenda en réxime de comodato, e compromiso de empadroarse na
vivenda en tanto dure o préstamo de uso

Os certificados de empadroamento no termo municipal de Vigo dos membros da unidade convivencial
serán recabados de oficio polo órgano xestor.

7.—INSTRUCIÓN DO PROCEDEMENTO

7.1.—Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase no Boletín Oficial da Provincia
e no Taboleiro de Anuncios unha listaxe de admisión e inadmisión provisional, na que se farán constar
os defectos advertidos nas instancias presentadas polos interesados, conferíndolles o prazo
improrrogable de 10 días para a súa emenda.

Transcorrido o prazo para a emenda das solicitudes, aprobarase polo órgano competente o listaxe
definitivo de admitidos ao programa, que terá a condición de acto de trámite cualificado a efectos da
súa impugnación.

A incorporación na dita lista non supón o recoñecemento de ningún dereito en favor das persoas
incorporadas, nin determina a adxudicación dunha vivenda ao seu favor consonte o establecido neste
programa.

7.2.—As solicitudes serán informadas polo órgano xestor, a excepción das situacións de especial
necesidade, que serán informadas polo departamento de Servizos Sociais ou polo Servizo de Igualdade,
segundo a súa natureza.

Os expedientes así conformados, xunto con listado das vivendas dispoñibles ordenadas segundo as
súas características, serán elevados a unha Comisión de Valoración constituída para o efecto entre
empregados municipais, coa seguinte composición:

—  Presidente/a: Xerente/a de Urbanismo

     Suplente: Xefe/a de Asesoramento Xurídico da XMU

—  Vogal 1º: Xefe/a da Área de Benestar Social

     Suplente: técnico/a de Servizos Sociais

—  Vogal 2º: Xefe/a da Área de Igualdade

     Suplente: técnico/a do Servizo de Igualdade

—  Vogal 3º: Xefe/a do Servizo de Vivenda e PMS

     Suplente: técnico/a do Servizo de Vivenda e PMS

—  Secretario/a: Administrativo/a do Servizo de Vivenda e PMS

     Suplente: administrativo/a da Xerencia Municipal de Urbanismo
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O réxime de funcionamento, convocatoria, quórum, maiorías e resolución de incidencias será o
contemplado nos arts. 22 a 27 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
Administracións públicas e do procedemento administrativo común, coas seguintes especialidades:

—  o secretario actuará con voz pero sen voto

—  os membros non poderán absterse nas votacións, nin formular votos particulares contra a
decisión da maioría

—  as actas das sesións aprobaranse no acto

7.3.—A solicitudes baremaranse consonte os seguintes parámetros, todos eles compatibles entre si:

7.3.A. Fillos menores a cargo na unidade convivencial

—  1 fillo 10 puntos

—  2 fillos 30 puntos

—  3 fillos 50 puntos

—  4 fillos ou máis 70 puntos

7.3.B. Familias con todos os membros no paro*

—  Por cada mes de antigüidade, até o 12º 3 puntos (máximo 36 puntos)

—  Por cada mes adicional a partir do 12º 4 puntos (máximo 96 puntos)

—  Por cada mes adicional a partir do 36º 5 puntos

Puntuación máxima 192 puntos

*  Computaranse exclusivamente os períodos en que todos os membros se atopen en situación de
desemprego de xeito simultáneo. Non resulta válida a inscrición como demandante a efectos
de “mellora de emprego”.

7.3.C. Mulleres vítimas de violencia de xénero

—  Sen fillos a cargo na unidade convivencial 10 puntos

—  Con fillos a cargo na unidade convivencial, por fillo 15 puntos

7.3.D. Familias numerosas

—  De categoría xeral 10 puntos

—  Por especial 15 puntos

7.3.E. Membros da unidade convivencial con certificado de minusvalía en vigor*

—  Do 33% 10 puntos

—  Do 33% ao 66% 25 puntos

—  Máis do 66% 40 puntos

*  Puntuacións por cada membro con certificado de minusvalía. En todo caso, de tratarse de
persoas con mobilidade reducida entregaranse exclusivamente vivendas adaptadas, por orde
de puntuación, até o esgotamento das dispoñibles.

7.3.D. Especiais circunstancias de necesidade

—  Apreciación pola Comisión, segundo informes De 0 a 50 puntos

7.4.—A Comisión de Valoración, previa valoración das solicitudes, elaborará un listado das solicitudes
ordenado de maior a menor puntuación, e proporá ao órgano competente a designación como
adxudicatarios dun número igual de unidades convivenciais ao das vivendas dispoñibles, por orde
decrecente de puntuación. En caso de empate, resolverase en favor da unidade convivencial cuxa
solicitude tivese entrada no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo en primeiro lugar.

Así mesmo, pronunciarase tocante á adxudicación das vivendas concretas ás unidades convivenciais
que se propoñen como adxudicatarias, segundo os seguintes criterios:
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a) proporase a asignación das vivendas adaptadas a PMR para as adxudicatarias en que algún
membro teña recoñecida unha minusvalía con mobilidade reducida, de atoparse entre os
solicitantes que se propoñen como adxudicatarios por ter as maiores puntuacións

b) proporase a asignación das vivendas de maior superficie preferentemente ás unidades
convivenciais propostas como adxudicatarias con maior número de membros

c) en defecto de situacións resolubles empregando os criterios anteriores, a asignación realizarase
por sorteo

Por estar destinado o presente programa á cobertura de situacións de necesidade, en ningún caso se
tomarán en consideración para a designación das vivendas cuestións subxectivas, estéticas ou
suntuarias; en particular, a situación da vivenda dentro do termo municipal e o seu entorno paisaxístico,
a súa antigüidade e calidade dos seus acabados, ou as preferencias dos adxudicatarios, se constasen.

8.—RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO

8.1.—O Consello da Xerencia de Urbanismo, órgano competente para a xestión do patrimonio
municipal do solo, resolverá a adxudicación das vivendas en réxime de comodato a favor das unidades
convivencias que resulten da tramitación do presente procedemento.

O resto de solicitantes, polo número de orde das puntuacións obtidas, integrarán unha lista de
suplentes vixente por un período de 12 meses, para o caso de que se producisen renuncias ás
adxudicacións ou abandonos ou vencementos anticipados do préstamo de uso.

Por tratarse de datos especialmente protexidos, gardaranse as cautelas precisas para evitar a súa
difusión. En todo caso, as puntuacións finais outorgadas non desglosarán a puntuación obtida por cada
un dos conceptos indicados no apartado 7.3, sen prexuízo da súa debida constancia no expediente.

8.2.—No mesmo acordo, o Consello da Xerencia de Urbanismo aprobará o clausulado xeral do
contrato de comodato a subscribir cos que resulten adxudicatarios, que rexerá a relación entre a
comodante e o comodatario en tanto dure o préstamo de uso da vivenda de que se trate.

Así mesmo, acordarase a publicación no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro Oficial de
Anuncios a relación de adxudicatarios e suplentes, con indicación da puntuación outorgada e o número
de orde que lles corresponda.

8.3.—O acordo de adxudicación, así como o modelo de contrato, serán notificados en forma persoal
exclusivamente aos adxudicatarios, con indicación do lugar, día e hora no que deberán comparecer para
a súa sinatura.

Con carácter previo á sinatura do contrato de comodato, os adxudicatarios deberán presentar
certificación negativa da titularidade de inmobles en territorio nacional, expedida polo Rexistro da
propiedade. A falta de presentación da certificación, así como a constancia rexistral de inmobles en
favor dos adxudicatarios, sen acreditación da súa transmisión a terceiro, suporá a perda da condición
de adxudicatario; na resolución que se dite declarando a mesma adxudicarase a vivenda ao suplente
que por orde corresponda. (Parágrafo engadido polo acordo do Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo de 24 de maio de 2013).

Non se admitirán reclamacións tocante á vivenda concreta adxudicada, nin se autorizarán cambios
de non mediar xusta causa e consentimento dos adxudicatarios implicados.

8.4.—No caso de que se produza a renuncia dalgún dos adxudicatarios, admitirase de plano polo
Consello da Xerencia de Urbanismo, que resolverá no mesmo acordo a adxudicación da vivenda que lle
correspondera ao renunciante á unidade convivencial que ostentase no momento da renuncia a condición
de primeiro suplente, nas mesmas condicións contempladas no presente programa.

As vivendas que quedasen dispoñibles polo abandono do comodatario ou pola resolución anticipada
do préstamo de uso, poderán ser adxudicadas nas mesmas condicións consonte a lista de suplentes, en
tanto esta manteña a súa vixencia. En todo caso, a lista de reserva caducará transcorridos 12 meses
dende a data da súa publicación.
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9.—DESAFECTACIÓN DAS VIVENDAS AO PRESENTE PROGRAMA

9.1.—Transcorridos 24 meses dende a subscrición dos contratos de préstamo de uso e a entrega das
chaves das vivendas aos comodatarios, e sen prexuízo da prórroga por 6 meses adicionais do comodato
que no seu caso se autorice polo órgano competente, as vivendas quedarán desafectadas do obxecto do
presente programa, quedando dispoñibles para outros usos.

9.2.—Así mesmo, quedarán desafectadas as vivendas que quedasen vacantes a partir da data de
caducidade da lista de suplentes da convocatoria de que se trate, así como as que quedasen desertas por
non ter sido adxudicadas, no caso de que non se presentasen solicitantes suficientes que cumpran cos
requisitos indicados.

10.—AFECTACIÓN DE VIVENDAS E NOVA CONVOCATORIA

10.1.—O órgano competente poderá en calquera momento afectar as vivendas que se atopen
dispoñibles, xa sexa pola súa nova incorporación ou ben por quedar desafectadas consonte o disposto
no artigo anterior, e abrir unha nova convocatoria consonte o presente programa.

10.2.—No caso de que a convocatoria verse sobre vivendas de nova incorporación, as unidades
convivenciais que se atopen en listaxes de suplentes vixentes, non necesitarán volver a presentar a
documentación para as novas convocatorias.

Será suficiente para participar a presentación coa solicitude de participación dunha declaración
xurada de que non variaron as condicións e circunstancias da unidade convivencial.

En todo caso, a participación nun novo procedemento determina a renuncia ao posto que
correspondese na listaxe de suplentes anterior.

11.—RÉXIME XURÍDICO APLICABLE

En todo o non disposto no presente programa, rexerán as normas recollidas na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común,
así como o resto de normas administrativas e civís que resulten aplicables.»

Vigo, a 3 de xuño de 2013.—A Concelleira-Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos,
Grandes Proxectos e Patrimonio, Mª del Carmen Silva Rego. 2013005301

CANGAS

A N U N C I O

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria de data do 30/05/2013 adoptou acordo de aprobación
inicial de transferencia de crédito número 1/2013, polo importe de 257.787,81 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 169.1 do RD Lex. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ó público na Secretaría Xeral do
Concello, polo prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados podan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.

De non presentarse reclamacións durante o indicado prazo a transferencia de crédito número 1/2013
considerase definitivamente aprobado.

Cangas, a 3 de xuño de 2013.—O Alcalde, José Enrique Sotelo Villar. 2013005305
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