
                                                                 

                                                             

BANDO
PROGRAMA “VIVENDAS BALEIRAS”

José M. Miñones Conde, alcalde-presidente do Concello de Ames (A Coruña), 
Informa:
- A todos os veciños e veciñas de Ames que este Concello ven de crear o Programa “Vivendas Baleiras”, cuias bases reguladoras
foron publicadas no BOP da Coruña núm. 82 do 3/05/2017.
Dito programa consta de duas partes: 
1ª.- Incorporación de vivendas ao Programa de “Vivendas Baleiras”: para isto as vivendas deberán reunir como mínimo as
seguintes características:
a) Ter a consideración de vivenda libre ou non estar sometida a ningunha limitación para arrendala derivada da súa cualificación como
vivenda protexida.
b) Non ter cargas que impidan o seu arrendamento, e carecer de limitacións por razóns de legalidade urbanística.
c) Estar desocupada e susceptible de uso, cando menos, desde o momento da solicitude de incorporación ao programa.
d) Reunir as condicións esenciais de habitabilidade e idoneidade para o seu arrendamento.
e) Estar de alta nos subministros básicos de auga, lixo, gas e/ou electricidade ou susceptible de estalo no momento da formalización
do contrato de arrendamento e estar ao día no pagamento dos correspondentes recibos.
As vivendas poderanse arrendar con ou sen mobles, pero, en calquera caso, deberán contar con instalación de auga quente, con
cociña equipada con mobiliario e electrodomésticos básicos, entendéndose por tales cociña con forno incorporado e lavadora.
O prezo máximo de renda por vivenda será de 300€, cunha superficie tipo de 90m2(prezo/m2=3,33€)
A duración da posta a disposición da vivenda será de 3 anos, contados a partir da data de inicio dos efectos do primeiro contrato de
arrendamento que se subscriba no marco do programa.
As vivendas estarán cubertas, sen custo para o propietario, por un seguro multirisco do fogar e por un seguro de garantía de cobro.
As solicitudes para a incorporación de vivendas dirixiranse ao concello e presentaranse no modelo normalizado de solicitude que
figura como Anexo I na bases do Programa (xunto coa documentación correspondente), nas oficinas de rexistro do Concello.
2ª.- Demandantes de vivenda en réxime de arrendamento incorporadas ao Programa “Vivendas Baleiras”:
As unidades familiares ou de convivencia deberán reunir os seguintes requisitos:
a)  Ter  uns ingresos entre 1 e 2,5 veces  o IPREM, de acordo co prorrateo  establecido  no artigo 12.  Excepcionalmente poderá
exceptuarse do cumprimento de acreditar o límite mínimo de ingresos cando se trate de situacións de emerxencia social que deberán
ser singularmente avaliadas.
Con carácter xeral, a renda que debe aboar a persoa inquilina non debe ser superior ao 30% dos seus ingresos, cuestións que deberá
de quedar debidamente acreditada no expediente de adxudicación.
b) Non ter a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia unha vivenda en propiedade, a menos que non
dispoña do seu uso e disfrute, nin do usufruto doutra vivenda en todo o territorio nacional, ou se trate dunha vivenda inadecuada ou
insuficiente.
c) Atoparse nunha situación persoal ou familiar que supoña unha dificultade para acceder a unha vivenda de alugueiro no mesmo
municipio.
d) Non ter parentesco por vínculo de matrimonio ou outra relación estable análoga, por consanguinidade ou adopción, ata segundo
grado, coas persoas arrendadoras.
e) Deberá quedar acreditado o grao de integración social. En concreto, non haberá antecedentes de ter incumprido reiteradamente as
normas de convivencia. A estes efectos, poderán ser excluídas aquelas persoas que en virtude do informe emitido polos servizos
sociais, conste que incumpriron reiteradamente as normas de comunidade.
f)  Terán  a  condición  de  colectivos  prioritarios  para  acceder  ó  arrendamento  destas  vivendas  (dita  condición  será  acreditada
documentalmente ou con informe dos servizos sociais do Concello ou por calquera medio de proba válido en dereito que o acredite),
as seguintes unidades familiares ou de convivencia:
- Aquelas afectadas por procedementos de execución hipotecaria.
- Aquelas afectadas por un procedemento xudicial de desafiuzamento por impago de rendas da súa vivenda habitual.
- Aquelas que teñan fillos menores así como familiar numerosas e familias monoparentais con fillos a cargo.
- Aquelas nas que existan mulleres vítimas de violencia de xénero, sempre que o documento acreditativo da situación de violencia fora
adoptado ou emitido nos 6 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude da vivenda. Así mesmo a orden de
protección ou a medida cautelar deberán estar vixentes.
-Nas que existan persoas maiores de 65 anos ou persoas dependentes ou con discapacidade recoñecida igual ou superior ó 33%
sempre que se demostre que formaban parte da unidade familiar con data previa ós 6 meses inmediatamente anteriores á data da
solicitude.
-Aquelas nas que existan persoas que foran beneficiarias de axudas ao aluguer do IGVS e que, por ter vendido o período máximo de
percepción das mesmas, permanezan nunha situación de desprotección ou especial vulnerabilidade.
- Aquelas que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que foran privadas da súa vivenda habitual por
danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
As solicitudes para incorporarse ó rexistro de demandantes do programa “Vivendas Baleiras” dirixiranse ao concello e presentaranse
no modelo normalizado de solicitude que figura como Anexo II das bases do mesmo (xunto coa documentación correspondente), nas
oficinas de rexistro do Concello.
O prazo para presentar ámbalas dúas solicitudes estará aberto todo o ano.

Ames, 8 de maio de 2017.

Asdo.: José M. Miñones Conde .- Alcalde-Presidente
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