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BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS 
NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NO MARCO DO ACORDO DA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA O 26 DE 
OUTUBRO DE 2018, RELATIVO Á ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CONXUNTO HISTÓRICO E 
ZONAS DE RESPECTO DE MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 11ª FASE, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. PLAN 
ESTATAL DE VIVENDA 2018 – 2021 

Base 1.- Obxecto 

A presente convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento de concesión das subvencións  destinadas a 
financiar as actuacións de rehabilitación dos edificios e vivendas ao abeiro do Convenio asinado entre o Ministerio de 
Fomento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (o IGVS) e o Concello de Monforte de Lemos, o 26 de 
outubro de 2018, relativo a concesión das axudas para a área de rexeneración e renovación urbana do Conxunto 
Histórico e Zonas de Respecto de Monforte de Lemos 11ª Fase, no marco do Real Decreto  106/2018, de 10 de marzo de 
2018, polo que se aproba o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e do convenio de colaboración previo entre o Ministerio 
de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do dito plan, conforme co establecido no artigo 5 
do RD 106/2018 e no artigo Terceiro da Resolución do 3 de agosto de 2018 do IGVS. 

Base 2.- Ámbito territorial desta convocatoria 

O ámbito no que será de aplicación esta convocatoria é o da ARI do Conxunto Histórico e Zonas de Respecto en 
Monforte de Lemos, declarada pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 22 de xullo de 2015. 

Base 3.- Tipos de actuacións subvencionables 

De conformidade co artigo 51 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, son actuacións subvencionables as seguintes: 

1. As previstas no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da mellora da 
eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas. 

2. As previstas no artigo 43 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da mellora da 
eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, para o fomento da conservación, da mellora da seguridade de 
utilización e da accesibilidade en vivendas. 

3. A execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, mesmo 
no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos aos 
estándares previstos pola normativa vixente. 

4. As obras de demolición de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios de vivendas e vivendas de 
nova construción. Os novos edificios e vivendas deberán ter unha cualificación enerxética mínima B e cumprir, en todo 
caso, coas exixencias do Código técnico da edificación. A reconstrución correspondería a aqueles edificios con 
expediente de declaración de ruína debido á perigosidade inminente por desprendementos de partes do edificio á vía 
pública. Nestes inmobles será necesaria a recuperación estrutural e dos volumes orixinais do edificio. 

Constitúe o orzamento protexido da actuación o custo total subvencionable de todas as actuacións que se subvencionen 
segundo o previsto no artigo 51 do citado RD 106/2018, que non poderá superar os prezos medios de mercado que para 
tales actuacións correspondan, os cales se determinarán de conformidade coa última edición publicada da Base de 
prezos da construción de Galicia 2017 ou a normativa que a substitúa. 

Base 4.- Requisitos 

CONFORMIDADE COA NORMATIVA VIXENTE:  

Os inmobles e os usos para os que se soliciten as axudas deberán ser conformes coas determinacións da normativa en 
vigor. 

CONDICIÓNS DOS INMOBLES:  

Non se protexerán actuacións en edificios que carezan das condicións mínimas de habitabilidade, de seguridade 
estrutural e construtiva, de subministración eléctrica e/ou de acaída funcionalidade da rede de saneamento, agás que as 
obras inclúan as actuacións necesarias para a consecución das condicións sinaladas. 

As actuacións no interior das vivendas deberán atender prioritariamente á mellora das condicións de habitabilidade 
relativas á distribución interior, instalacións de auga, electricidade, ventilación, iluminación natural e aireación, 
illamento térmico, servizos hixiénicos e instalacións de cociña ou doutros servizos de carácter xeral. Non se protexerán 
obras de acabados cuxa finalidade sexa puramente decorativa. 

Non se subvencionarán obras ou partidas de obras iniciadas con anterioridade á realización da primeira visita técnica ó 
inmoble por parte dos técnicos da Oficina de Rehabilitación. 
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REQUISITOS XERAIS DAS ACTUACIÓNS:    

1. Todas as actuacións deberán dispor de licenza municipal ou, de ser o caso, someterse ao réxime de 
intervención municipal de comunicación previa, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais 
preceptivas. 

2. As actuacións deberán axustarse ao proxecto ou á memoria elaborada para a súa execución. 

3. As actuacións que poderán acollerse ás axudas en ningún caso deberán estar finalizadas na data da 
presentación das solicitudes formuladas segundo a presente convocatoria. Poderán estar iniciadas con 
posterioridade á data de entrada en vigor do Plan estatal 2018-2021 (entrada en vigor do 11.03.2018), 
pero non con anterioridade. O prazo máximo de execución da actuación virá determinado na resolución de 
cualificación provisional das obras. 

4. O custo de todas as actuacións subvencionables incluirá tamén os honorarios dos profesionais que 
interveñan, o custo de redacción do proxectos, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e 
certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación administrativa e calquera outro gasto similar, 
derivado da actuación, sempre que estean debidamente xustificados. No custo total das obras non se 
incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos. 

5. O custo subvencionable das obras, incluíndo os honorarios dos profesionais que interveñan, o custo de 
redacción do proxecto, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios 
sinalados no punto anterior non poderán superar os custos medios do mercado que correspondan a tales 
actuacións, os cales se determinarán de conformidade coa última edición publicada da Base de prezos da 
Construción de Galicia 2017 ou normativa que a substitúa. 

As edificacións ou vivendas deberán ter uso residencial unha vez finalizadas as actuacións. 

As obras que teñen por obxecto actuacións sobre os elementos comúns do edificio deberán garantir as debidas 
condicións de coherencia técnica e construtiva co estado de conservación do edificio e das instalacións. 

As actuacións contarán co acordo da Comunidade ou Comunidades de Propietarios de que se trate, debidamente 
agrupadas, salvo nos casos de edificios de propietario único, e coa autorización administrativa correspondente, cando 
sexa preceptiva. 

Base 5.- Beneficiarios 

Poderán ser beneficiarios das axudas os que asuman a responsabilidade da execución integral do ámbito de actuación. 

As persoas e as entidades beneficiarias das axudas deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 7.2 do Real 
Decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

Cando a execución da actuación corresponda a varias persoas beneficiarias, a axuda distribuirase en proporción ao custo 
asumido por cada unha delas. As persoas beneficiarias destinarán o importe íntegro da axuda ao pagamento das 
correspondentes actuacións. Cando se trate de comunidades de persoas propietarias, esta regra resultará igualmente 
de aplicación, con independencia de que, tanto o seu importe, como o custo das obras, deba repercutirse nas persoas 
propietarias e, se é o caso, nos locais comerciais ou predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras 
previstas na lexislación de propiedade horizontal. 

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comunidade ou da agrupación de 
comunidades de persoas propietarias incorra nunha ou varias das prohibicións establecidas no artigo 13.2 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, non se atribuirá á dita propietaria a parte proporcional que lle correspondería da axuda 
recibida, que se rateará entre os restantes membros da comunidade ou agrupación. 

As persoas interesadas, ao formalizar unha solicitude, sométense ao cumprimento das condicións que se establecen 
nesta convocatoria así como aos demais requisitos que se establezan na normativa reguladora que sexa de aplicación ao 
obxecto das axudas.  

Os beneficiarios das subvencións tamén haberán de cumprir as seguintes condicións: 

- Non estar incurso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, na súa normativa de desenvolvemento, no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, ou que non se lle revogase algunha das axudas contidas neste ou en 
anteriores plans de vivenda por causas imputables á persoa ou á entidade solicitante. 

- Non beneficiarse, dentro do ámbito de actuación, das axudas dos programas de fomento da mellora da 
eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas e do programa de fomento da conservación, da mellora da 
seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do programa de fomento do parque de vivenda en 
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alugueiro e do programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, do Plan 
estatal de vivenda 2018- 2021, regulado polo RD 106/2018, do 9 de marzo. 

- Estar ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Monforte. 

- Ter debidamente xustificados os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade polo 
Concello de Monforte, ou xustificación razoada do motivo do incumprimento da obriga de xustificar. 

Son obrigas das persoas ou entidades beneficiarias, ademais das recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e no artigo 11 da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as seguintes:  

1 Executar a totalidade das actuacións de rehabilitación para as que se concedeu a axuda, de conformidade coa 
resolución de cualificación provisional. 

2 No caso de acollerse ás contías de subvención autonómica, destinar a vivenda a domicilio habitual e 
permanente da persoa promotora ou persoa inquilina, no suposto de que se destinen a alugueiro, por un prazo 
non inferior a 5 anos, de conformidade co artigo 7 do Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, e o artigo 31.4 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro. Este prazo computarase dende a data de notificación da cualificación definitiva, 
cando se trate de uso propio, ou dende a data de sinatura do contrato de alugamento, para os casos en que se 
destine a esta finalidade. Tendo en conta que o contrato debe estar comprendido entre o día seguinte ao da 
cualificación definitiva e da data de resolución de concesión. Non poderán acollerse en ningún caso aos 
programas autonómicos de rehabilitación as segundas residencias. 

3 Comunicar ao órgano instrutor do Concello calquera modificación das condicións que motivaron o 
recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda. 

4 Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que o Concello e/ou o IGVS considere pertinentes 
durante a vixencia da subvención. 

5 Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas de Galicia no exercicio das súas funcións de fiscalización e 
control do destino das subvencións, ou polo Concello ou o IGVS. 

6 Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos incluídos os documentos 
electrónicos mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. 

7 Subministrar ao IGVS, logo de requirimento para o efecto, de conformidade co artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de 
xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento das obrigas 
previstas no título I da citada lei.  

8 As demais que deriven da Resolución do 3 de agosto de 2018 do IGVS (DOG 156 do 17 de agosto de 2018) e do 
Real decreto 106/2018, do 9 de marzo e do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

Base 6.- Criterios de selección 

As actuacións prioritarias na Área de Rehabilitación Integral serán as seguintes: 

- Conservación da estrutura da edificación.    ata 10 puntos 

- Mellora na conservación das cubertas.     ata 10 puntos 

- Conservación e mellora dos cerramentos.    ata 10 puntos 

- Substitución de carpinterías exteriores.     ata 10 puntos 

- Mellora do acondicionamento interior.     ata 5 puntos 

- Renovación das instalacións.      ata 5 puntos 

- Mellora da accesibilidade.      ata 10 puntos 

Dentro das actuacións prioritarias na Área de Rehabilitación Integral, o criterios de selección serán os seguintes: 

- Interese arquitectónico do edificio proposto.    (0 – 10 puntos) 

- Os edificios construídos a fecha igual ou anterior a 1940.  (0 – 10 puntos) 

- Os edificios construídos entre 1940-1960.    (0 – 10 puntos) 

- Actuacións que melloren o estado de conservación  

de elementos de singular importancia arquitectónica.   (0 – 10 puntos) 

- Emprego de materiais tradicionais.     (0 – 10 puntos) 
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- Actuacións que melloren o aspecto xeral e que revitalicen  

o comercio da Área de Rehabilitación de Centro Histórico.  (0 – 10 puntos) 

- Creación de usos compatibles en planta baixa.    (5 puntos) 

- Actuacións de rehabilitación en vivenda habitual.   (0 - 5 puntos) 

- Intervencións contiguas en rúas.     (0 – 5 puntos) 

En igualdade de condicións, terán preferencia os solicitantes con menor capacidade económica. 

Base 7.- Programa e contía das axudas 

As axudas económicas previstas terán o carácter de subvención a fondo perdido e poderán dirixirse a calquera das 
actuacións sinaladas na Base 3 da presente convocatoria. 

As subvencións concederanse no marco do acordo asinado entre o Concello de Monforte de Lemos, a Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Ministerio de Fomento o día 26 de outubro de 2018, que estima un 
investimento de 341.101,18 euros, correspondente ás achegas do referido Ministerio, da Xunta de Galicia e dos 
promotores particulares, para a realización de 27 actuacións cualificadas. 

As contías máximas das achegas, segundo figura no convenio, son as seguintes: 

Área de Rexeneración e Renovación Urbana: 

ARRU/ARI Conxunto Histórico e Zonas de Respecto de 
Monforte de Lemos - 11ª fase 

Nº intervencións Achega 
Fomento 

Achega 
Xunta 

Obras de edificación 2 30.000,00 € 0,00 € 

Obras de rehabilitación 25 106.440,47 € 25.718,91 € 

 

As subvencións serán as seguintes: 

A contía máxima das axudas non poderá exceder do 40% do custo subvencionable da actuación (sen IVE), esta 
porcentaxe máxima poderá ser do 75% se os ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria ou 
arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio son inferiores a tres veces o IPREM. Esta 
mesma porcentaxe do 75% tamén se aplicará cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade e se 
acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na 
vivenda ou edificio, que existan persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos. 
 
A determinación dos ingresos calcularase de conformidade co RD 106/2018. 

 
- Subvencións estatais 

A contía máxima da subvención calcularase multiplicando o número de vivendas polas axudas unitarias e 

a superficie construída de local comercial ou outros usos establecidos a continuación: 

 
a) Para obras de rehabilitación que acaden os obxectivos de redución da demanda enerxética establecidos no 
artigo 36 do RD 106/2018 que obteñan unha redución da demanda de polo menos o 35%: 

 
- Doce mil euros por vivenda (12.000,00 €/vivenda) obxecto de rehabilitación. No caso de edificios de vivendas 
con locais, incrementarase esta contía en cento vinte euros por cada metro cadrado (120,00 €/m2) de 
superficie construída de local comercial ou outros usos. 

 
O límite da axuda básica unitaria incrementarase nos edificios e vivendas declarados Ben de Interés Cultural, 
catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente 
en mil euros por vivenda (1.000,00 €/vivenda) e dez euros por cada metro cadrado (10,00 €/m2) de superficie 
construída de local comercial ou outros usos. 

 
b) Para as demais obras subvencionables en edificios e vivendas: 

 
- Oito mil euros por vivenda (8.000,00 €/vivenda) obxecto de rehabilitación. No caso de edificios de 
vivendas con locais, incrementarase esta contía en cento vinte euros por cada metro cadrado (120,00 €/m2) 
de superficie construída de local comercial ou outros usos. 
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O límite da axuda básica unitaria incrementarase nos edificios e vivendas declarados Ben de Interés Cultural, 
catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente 
en mil euros por vivenda (1.000,00 €/vivenda) e dez euros por cada metro cadrado (10,00 €/m2) de superficie 
construída de local comercial ou outros usos. 
 
c) Para os casos de infravivenda e chabolismo: 
 
- Trinta mil euros por vivenda (30.000,00 €/vivenda) construída en substitución doutra previamente demolida 
ou construída, nos casos de infravivenda e chabolismo. 
 

- Subvencións autonómicas 
No caso de que se cumpran os requisitos do número 2 da Base 5 desta convocatoria, poderase obter a seguinte 
contía adicional: 

- Ata catro mil euros por vivenda (4.000,00 €/vivenda) obxecto da actuación de rehabilitación, sen que a 
subvención poida exceder do 10% do orzamento protexido de rehabilitación da vivenda ou do edificio. 

As contías das axudas indicadas anteriormente axustarase ó financiamento asignado a este Concello na anualidade 
2018, no acordo específico asinado na Comisión Bilateral de Seguimento do Plan, polo que as contías máximas das 
subvencións indicadas poderán diminuír en función do número de actuacións subvencionadas, que non será superior a 
vinte e sete. 

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos será necesario que 
os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación. 

Estas axudas solicitaranse, xestionaranse e resolveranse para a vivenda ou, se é o caso, conxuntamente para todo o 
edificio, sen prexuízo da súa posterior repartición e re- percusión proporcional e destinaranse integramente ao 
pagamento das cotas correspondentes ás actuacións subvencionables, unha vez repercutidas proporcionalmente. 

 

Base 8.- Características das axudas económicas 

As axudas previstas nesta norma, terán carácter de subvencións a fondo perdido e serán outorgadas polo 
procedemento de concorrencia competitiva con convocatoria aberta. 

As axudas serán concedidas tendo en conta os informes técnicos emitidos pola Oficina Municipal Xestora de 
Rehabilitación - Portelo único de Vivenda do Concello de Monforte de Lemos. 

Base 9.- Compatibilidade das axudas 

As subvencións deste programa son compatibles con calquera outra axuda pública, sempre e cando a suma de todas 
non supere o custo total da actuación concreta, salvo que a persoa que as solicite fose beneficiaria, no mesmo ámbito 
de actuación, das axudas dos programas de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas e do 
programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do 
programa de fomento do parque de vivenda en alugueiro e do programa de fomento de vivendas para persoas maiores 
e persoas con discapacidade, do RD 106/2018, do 9 de marzo  do Plan estatal de vivenda 2018- 2021, segundo o artigo 
Décimo noveno da Resolución do IGVS do 3 de agosto 2018. 

TRAMITACIÓN 

Base 10.- Pasos a seguir 

1. Solicitude de visita de inspección técnica. 

2. Solicitude Oficial de Axudas, por triplicado, xunto coa documentación detallada na base 13.  

En caso de obra menor a documentación necesaria para a solicitude de licenza e a redacción do proxecto será 
elaborada pola Oficina de Rehabilitación. En caso de obra maior o interesado deberá aportar un proxecto 
técnico asinado por técnico competente e visado polo preceptivo colexio. 

As obras obxecto de axudas axustaranse ao convido na memoria, non admitindo ningunha modificación sen o 
consentimento e aceptación polo técnico da oficina de Rehabilitación encargado da supervisión das mesmas. 

No caso de que o proxecto estivera asinado por calquera outro técnico competente, o cambio ou modificación 
terá que estar aceptado por dito técnico, ser notificado á oficina e ter aceptación por medio dun escrito da 
proposta deseñada.  
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3. Presentación do orzamento por parte do solicitante, ou no seu caso, elaboración do mesmo pola Oficina de 
Rehabilitación. 

4. Conformidade co orzamento presentado. 

5. Informe técnico da Oficina de Rehabilitación e conformidade, por parte do solicitante, coas obras 
inspeccionadas para as que se solicitan as axudas. 

6. Informe da Oficina de Rehabilitación conforme o solicitante cumpre con todos os requisitos para optar ás 
axudas e ditame da Comisión avaliadora. 

7. Acordo provisional por parte da Xunta de Goberno Local. 

8. Envío da documentación recadada á Delegación provincial do IGVS para que proceda á concesión da 
cualificación provisional das axudas.  

O envío farase a través da Oficina Municipal de Rehabilitación de Monforte de Lemos. 

O prazo de execución das obras será o indicado na devandita Cualificación. O desenrolo das obras será 
supervisado polos técnicos da Oficina Municipal de Rehabilitación. 

9. Unha vez rematadas as obras en conformidade co proxecto aprobado tramitarase a resolución definitiva en 
Xunta de Goberno Local. 

10. Envío da documentación de Final de Obra á Delegación provincial do IGVS para que proceda á concesión da 
Cualificación Definitiva.  

No caso de que o proxecto estea asinado por un técnico que non pertenza á oficina Municipal de 
Rehabilitación, será necesario presentar a Certificación e o Final de Obra correspondente asinado polo técnico 
competente encargado da dirección da mesma. 

11. Visita das obras por un técnico do IGVS. 

12. Cobro das axudas. 

PROCEDEMENTO 

Base 11.- Iniciación, Instrución e Resolución 

A iniciación do procedemento terá lugar mediante a Convocatoria pública incluída nestas bases segundo o previsto no 
artigo 23.2 da LXS. 

A instrución do procedemento realizarase pola Oficina Municipal de Rehabilitación que practicará de oficio cantas 
actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales 
deberá formularse a proposta de resolución. 

A resolución dos expedientes corresponderá a Xunta de Goberno Local previa proposta formulada pola Comisión 
Avaliadora. 

Base 12.- Comisión de avaliación 

A Comisión de avaliación estará composta polo Arquitecto Técnico do Concello, pola Directora da Oficina Municipal de 
Rehabilitación e por un funcionario/a do servizo de intervención do Concello. 

A Comisión, previo estudio das solicitudes presentadas, emitirá un ditame no que formulará a proposta de resolución ó 
órgano competente. 

Base 13.- Procedemento: solicitudes, documentos e prazos 
 

1. As solicitudes presentaranse en modelo normalizado no rexistro do Concello de Monforte, nalgún dos seus 
rexistros auxiliares ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas. 

As persoas e as entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. 
Excepcionalmente, as administracións públicas actuantes poderán requirir a exhibición do documento orixinal 
para cotexalo. 

No modelo de solicitude realizaranse as seguintes declaracións: 

a) Declaración responsable das persoas beneficiarias das subvencións de non ter solicitado ou obtido 
ningunha outra axuda para a mesma actuación. No caso de ter solicitada ou concedida algunha outra 
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axuda, deberá indicar cales e o seu importe así como a administración, organismo ou entidade pública que 
concede a subvención.  

b) Compromiso de comunicar calquera outra subvención que lle sexa concedida.  

c) Que todos os datos da solicitude e nos documentos que se achegan son correctos.  

d) Non estar incurso en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas.  

e) Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.  

2. Declaración responsable de que non se lle revogase algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans 
de vivenda, por causas imputables á persoa solicitante. O peticionario deberá solicitar, mediante impreso 
normalizado, unha visita de inspección técnica previa ó inicio da instrución. 

3. Coa solicitude de axudas achegarase a seguinte documentación: 

a) Se o promotor/a é unha persoa física: 

a.1- Copia do DNI do promotor e no seu caso, ademais, do DNI da persoa que ostenta a representación do 

promotor. A persoa beneficiaria deberá ter a nacionalidade española, no caso dos estranxeiros deberán 
ter residencia legal en España. 

a.2- No seu caso, acreditación da representación por calquera medio válido en dereito. 

a.3- Copia  do  título  de  adquisición  que  acredite  a  propiedade  por  parte  do  promotor,  ou 
certificación literal de dominio e cargas expedido polo Rexistro da Propiedade. 

b) Se o promotor/a é unha persoa xurídica: 

b.1- Copia do NIF da persoa xurídica, orixinal ou copia da escritura de constitución da entidade e da súa 

inscrición no Rexistro Mercantil no seu caso; documento fehaciente acreditativo da representación que o 
solicitante ostenta da entidade así como o DNI do representante. 

b.2- Copia do título de adquisición que acredite a propiedade por parte do promotor da actuación, 

acompañado da certificación literal de dominio e cargas expedida polo Rexistro da Propiedade. 

b.3- Acreditación ou declaración responsable de que se atopa debidamente constituída, segundo a 

normativa que lle resulte aplicable. 

c) Se o promotor/a é unha comunidade de propietarios, agrupación de comunidades, consorcios ou entes 
asociativos: 

c.1- Copia acreditativa da constitución da comunidade, da agrupación de comunidades, consorcios ou 
entes asociativos e do seu respectivo NIF. 

c.2- Copia da representación coa que se actúe e do DNI do representante (Presidente/s da comunidade ou 
órganos legais representativos). 

c.3- Copia do acordo da comunidade de propietarios, agrupación de comunidades, consorcios ou entes 
asociativos, no que autorice á execución das obras e da solicitude de subvención así como certificado da 
persoa titular da secretaría referente aos ditos aspectos. 

c.4- Relación de todas as persoas integrantes da comunidade, agrupación de comunidades, consorcios ou 
entes asociativos co NIF/CIF de cada propietario, referencia catastral de cada vivenda e local e copia dos 

títulos de dominio que acrediten a propiedade dos posibles beneficiarios titulares das vivendas e locais así 
como certificacións literais de dominio e cargas expedidas polo Rexistro da Propiedade sobre todas as 

vivendas e locais do edificio. 

c.5- No caso de ser solicitantes entidades ou comunidades que carezan de personalidade xurídica propia 
(comunidades de veciños, agrupación desas comunidades, etc...) deberá achegarse declaración 

responsable na que conste expresamente o compromiso de execución da actuación subvencionable 
asumido por cada membro da entidade así como o importe da subvención a aplicar a cada un deles. 

d) Autorización do solicitante para que tanto o Concello de Monforte de Lemos como a Xunta de Galicia 
poidan reclamar toda a información necesaria, en particular a de carácter tributario ou económico que 
fose legalmente pertinente pra acreditar o cumprimento dos requisitos. 
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e) Calquera outra documentación que resulte necesaria e sexa requirida polo Concello de acordo co previsto 
no artigo 7 do RD 106/2018 e os demais datos informativos que esixe o Ministerio no Protocolo de 
información normalizado. 

f) Declaración responsable das persoas beneficiarias das subvencións na que consten as axudas solicitadas 
ou concedidas para a mesma actuación, o importe da axuda solicitada ou obtida, así como a 

administración, organismo ou entidade pública que concede a subvención. 

g) Acreditación de que o beneficiario non se atopa incurso nas prohibicións para a obtención da condición de 

beneficiario sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións  de Galicia e no artigo 13 
da lei 38/2003,  do 17 de novembro, xeral de subvencións. Tal acreditación poderá realizarse mediante 
declaración responsable. Esta documentación terá que ser achegada de novo para solicitar o pagamento 

da axuda de xeito que estea actualizada para ese momento. 

h) Documentación das obras e do edificio: 

h.1/ PROXECTO OU MEMORIA TÉCNICA REDACTADOS POR TÉCNICO COMPETENTE. 

Nestes  documentos expresaranse as obras que se van executar, a súa valoración, clasificándoas en 
capítulos co pormenor por partidas segundo o disposto no artigos 36, 43 e 51 do RD 106/2018  do 9 de 

marzo. O proxecto ou memoria técnica conterá os datos fundamentais do edificio: a situación, o número 
de vivendas e locais, a superficie construída sobre rasante, a superficie sobre rasante con uso residencial e 

unha reportaxe fotográfica anterior ás obras que se van realizar así como a referencia catastral da vivenda 
ou do edificio. A memoria valorada substitúe ao proxecto de obras cando se trate de obras menores e en 

todo caso deberá estar asinada por técnico competente. Tanto o proxecto coma a memoria técnica, no 
seu caso, conterá ademais o orzamento por partidas e a xustificación de que as obras supoñen unha 
adaptación á normativa vixente. 

h.2/ LICENZA/ COMUNICACIÓN PREVIA E AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS. 

Para a tramitación da cualificación provisional será necesario presentar copia da licenza ou comunicación 

previa/declaración responsable, no seu caso, e das autorizacións sectoriais para a execución das obras. 

h.3/ Copia do título de DIVISIÓN HORIZONTAL ou, no seu defecto, documentación acreditativa da división 

do edificio en distintas vivendas e locais. 

h.4/ Conforme co artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: 

Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector público para o contrato menor, o beneficiario deberán solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a 

obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista 
no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, ou salvo que o 
gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención. Deberá xustificarse a elección cando non 

recaia na proposta económica máis vantaxosa. 

h.5/ No caso de solicitar acollerse ao incremento da porcentaxe até o 75% (do Ministerio de Fomento) e 

do 10% (da Xunta de Galicia) por ter ingresos a unidade de convivencia da persoa propietaria ou 
arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio inferiores a tres veces o Indicador 

Público da Renda de Efectos Múltiples (IPREM), presentarase copia do documento da última declaración 
da renda. 

Para o cálculo partirase das contías da base impoñible xeral e do aforro reguladas nos artigos 48 e 49, 

respectivamente, da Lei 35/2006, do 28 de novembro. 

h.6/ No caso de obras de mellora de accesibilidade, poderán acollerse ao incremento do 75% (do 

Ministerio de Fomento) e do 10% (da Xunta de Galicia) sempre que se acredite na unidade de convivencia 
da persoa propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio, a 
convivencia de persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos. 

Achegaranse para acreditar cada unha destas dúas circunstancias, segundo corresponda en cada caso: 

– Certificado  de discapacidade dos membros  da unidade  de convivencia dependentes  ou con 

discapacidade recoñecida. 

– Documento acreditativo da idade do membro da unidade de convivencia maior de 65 anos (DNI, 

Certificado de nacemento...). 
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h.7/ No caso de solicitar axudas por obras de mellora da eficiencia enerxética, será necesario achegar o 
certificado calculado mediante programas informáticos recoñecidos polo Ministerio para a Transición 
Ecolóxica (que se atopan no rexistro xeral de documentos recoñecidos para a certificación da eficiencia 

enerxética dos edificios) do estado previo e xustificar a mellora obtida que deberá ser polo menos unha 
redución da demanda enerxética anual global do 35%. 

i) Calquera outra documentación necesaria para acreditación do cumprimento dos requisitos previstos no 
Real decreto 106/2018, do 9 de marzo. 

4. Documentación para subvención autonómica (ademais da xeral): 

No caso de optar ás contías de subvención autonómicas, deberase presentar: 

- Declaración responsable de que a vivenda se vai destinar a domicilio habitual e permanente da persoa 
propietaria ou persoa inquilina no caso de non estar ocupada por un prazo non inferior a 5 anos. Antes 
do pagamento deberá achegarse copia do contrato de alugueiro e certificado de empadroamento do 
inquilino. 

- Certificado de empadroamento na vivenda do propietario solicitante no caso da súa vivenda ou 
certificado de empadroamento do inquilino e contrato de alugueiro. 

5. Certificacións (para achegar previamente á proposta de cualificación definitiva): 

Estas certificacións non terán que achegarse coas solicitudes, senón previamente á proposta municipal de 
cualificación definitiva da actuación subvencionable, no seu caso. Chegado o momento do pagamento, se as 
certificacións achegadas estivesen caducadas deberán achegarse novas certificacións acreditativas 
actualizadas. 

Certificacións expedidas polas respectivas administracións de que o que pretenda ser beneficiario está ao 
corrente dos pagamentos á Axencia Estatal de Administración Tributaria, á Tesouraría Xeral da Seguridade 
Social, á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e á administración local (que acadará o propio Concello), 
consonte o disposto polo artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia e polo artigo 14.1.e) da Lei xeral de 
subvencións 

6. A presentación da solicitude de axuda implica a aceptación das bases e das obrigas establecidas nesta norma. 

7. Prazos: 

a) Para a presentación da solicitude: o prazo para a presentación de solicitudes será de 60 días (hábiles), 
contados a partir do día seguinte da publicación destas bases. 

b) Para a resolución: 60 días (hábiles) dende o remate do prazo establecido para a presentación de 
solicitudes. O vencemento do prazo máximo sen notificarse a resolución lexítima aos interesados dá a 

entender desestimada a concesión da subvención por silencio administrativo. 

c) Xustificación da actuación: As obras estarán rematadas no prazo máximo establecido no acordo de 
cualificación provisional das axudas, e en todo caso deberán estar rematadas e comprobadas con toda a 

súa documentación antes do 30 de novembro de 2021. 

Base 14.- Concesión das axudas, cualificación provisional das actuacións 

Presentada a documentación que se establece na base 13, e despois dos requirimentos que se consideren necesarios 
para completar ou aclarar a documentación recibida, o órgano instrutor proporá á Xunta de Goberno Local a aprobación 
provisional das axudas, que terá a consideración de acto de trámite necesario para a súa obtención. 

O Concello remitirá esta proposta de cualificación provisional ó IGVS conterá a identificación da persoa solicitante ou 
entidade solicitante, o tipo de actuación, o orzamento protexido e o prazo de execución das actuacións. Esta proposta 
irá acompañada dunha certificación municipal do cumprimento dos requisitos esixidos polo Plan estatal de vivenda 
2018- 2021, referida ás actuacións, aos edificios, ás vivendas, así como ás persoas ou entidades beneficiarias. 

A persoa titular da correspondente xefatura territorial do IGVS ditará unha resolución sobre a cualificación provisional. A 
resolución pola que se outorgue a cualificación provisional conterá a identificación da persoa solicitante e describirá o 
tipo de actuación, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación, o seu orzamento protexido e o prazo de 
execución e de comunicación do remate das obras. 

A cualificación provisional é requisito necesario para acadar o financiamento previsto no acordo específico.  

Serán causas de denegación da cualificación provisional, ademais das que poida sinalar o concello, as seguintes: 

a) Que a actuación prevista non se atope entre as actuacións de rehabilitación acollidas neste programa. 
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b) Que a actuación non se axuste ás determinacións do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, ou ao acordo 
específico asinado co Ministerio de Fomento. 

O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación provisional será de dous meses, contados a partir do día 
seguinte ao da entrada na correspondente área provincial do IGVS da proposta municipal de cualificación provisional. 
Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta entenderase denegada. 

Contra a resolución que sobre a cualificación provisional dite a xefatura territorial do IGVS poderase interpor un recurso 
de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da súa 
notificación. 

Base 15.- Licenza urbanística 

Todas as actuacións deberán dispor de licenza municipal ou, de ser o caso, someterse ao réxime de intervención 
municipal de comunicación previa, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais preceptivas. 

REALIZACIÓN DAS OBRAS, XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN 

Base 16.- Contratación e inicio das obras 

Os solicitantes poderán contratar as obras coas empresas de construción que posúan o correspondente documento de 
cualificación empresarial e cos profesionais competentes que consideren máis oportuno. 

Non obstante, cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 50.000 €, o beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas, seleccionándose de acordo con criterios de eficiencia e economía aquela que resulte 
económicamente máis vantaxosa. Noutro caso, xustificarase expresamente a escolla en memoria elaborada para o 
efecto, artigo 31 da LXS. 

Deberá constar na Oficina de Rehabilitación o presuposto de execución definitivo, asinado por ambas partes. 

O  solicitante  promotor  das  obras  daralle  conta  ao  Concello  da  data  de  comezo  das  obras mediante certificación 
de inicio de obra, no caso de ser requirido polo concello a través da Oficina Municipal de Rehabilitación. 

As  obras  deberán  executarse  no  prazo  máximo  establecido  na  cualificación  provisional  das axudas, e en todo caso 
deberán estar rematadas e comprobadas con toda a súa documentación antes do 30 de novembro de 2021. 

As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que servíu de base para a 
concesión inicial das axudas, e non se admitirán máis modificacións na súa execución que as autorizadas por proposta 
da dirección facultativa conformada pola Oficina Municipal de Rehabilitación e, en todo caso, deberán estar autorizadas 
pola correspondente licenza ou comunicación previa, orde de execución e autorizacións sectoriais para a execución das 
obras. 

A Oficina Municipal de Rehabilitación poderá en todo caso supervisar as obras co obxecto de comprobar o correcto 
cumprimento das condicións a que estean sometidas en virtude das axudas concedidas. 

Durante o período de execución das obras, o promotor deberá colocar o cartel informativo do programa de axudas para 
a rehabilitación de acordo co deseño proposto pola Oficina de Rehabilitación, elaborado de acordo cos convenios 
asinados, e até o cobro total das axudas solicitadas. 

Base 17.- Finalización das obras, Xustificación, Cualificación definitiva das actuacións 

As persoas ou entidades promotoras das actuacións, dentro do prazo fixado na resolución de cualificación provisional, 
sempre con anterioridade ao 30 de novembro de 2021, comunicarán o seu remate ao Concello, co fin de obra no caso 
que o requira, de xeito que este teña tempo suficiente para realizar as seguintes comprobacións con anterioridade a 
dita data:   

a) Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e coas exixencias establecidas na resolución de 
cualificación provisional. 

b) Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias. 

c) Que o pagamento efectivo das facturas e os documentos bancarios de pagamento das anteditas 
actuacións foron realizados polas persoas ou polas entidades beneficiarias que figuraban na resolución de 

cualificación provisional. 

Ademais as facturas reunirán en todo caso os seguintes requisitos: nome da persoa beneficiaria que figure na 
cualificación provisional, razón social, enderezo e NIF de quen emite a factura, IVE desagregado, nome, enderezo, NIF do 
pagador titular da cualificación provisional e forma de pagamento. Deberá quedar claramente descrito o produto 
vendido ou o servizo prestado. 
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Documentos bancarios acreditativos do pagamento das facturas presentadas: Non se admitirán pagamentos en efectivo 
nin se admitirán como xustificantes os obtidos a través da rede internet, se non están validados pola entidade bancaria 
ou non dispoñen de códigos de verificación na sede electrónica de dita entidade bancaria.  

A xustificación da actuación constitúe unha obriga do beneficiario que baixo a súa responsabilidade aportará a tal fin os 
orixinais das facturas pagadas ou calquera outro documento con validez xurídica que permita acreditar o cumprimento 
do obxecto da subvención.  

A partir da elaboración do informe de final de obra ou de ser o caso desde que se acredite o cumprimento das 
condicións sinaladas na aprobación provisional, a Oficina de Rehabilitación someterá o expediente ó órgano municipal 
correspondente para que este resolva sobre a aprobación definitiva das axudas. 

Dende o Concello elaborarase unha proposta de cualificación definitiva que se remitirá ao IGVS e que conterá a 
identificación da persoa ou da entidade beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento xustificado e a proposta de 
subvención final que se aboará e irá acompañada dunha certificación do cumprimento dos requisitos establecidos no 
Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, na Resolución do IGVS do 3 de agosto de 2018 e na correspondente resolución 
de cualificación provisional, relativos tanto a actuación como á persoas e entidades beneficiarias. 

A xefatura territorial do IGVS, logo das comprobacións que considere oportunas, resolverá sobre a cualificación 
definitiva. Na resolución pola que se concede a cualificación definitiva constará o tipo de actuación realizada, o número 
de vivendas e locais que comprenda a actuación e o importe do orzamento protexible. 

Serán causas de denegación da cualificación definitiva, as seguintes: 

a) Non executar as obras de conformidade co previsto na resolución de cualificación provisional, executalas 
parcialmente ou executar obras distintas das previstas na citada resolución de cualificación provisional. 

b) Non executar as obras de conformidade coa licenza de obras ou non cumprir as condicións recollidas nela, 
ou coa comunicación previa no caso de que a actuación non estivese sometida a licenza. 

c) O incumprimento do prazo de execución previsto na resolución de cualificación provisional. 

d) O incumprimento de calquera dos requisitos previstos no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, na 
Resolución do IGVS do 3 de agosto de 2018 e no correspondente acordo específico, para obter a condición 
de persoa ou entidade beneficiaria. 

O prazo para ditar e notificar a resolución sobre a cualificación definitiva será de dous meses, contados a partir do día 
seguinte ao da entrada na correspondente área provincial do IGVS da proposta municipal de cualificación definitiva. 
Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta entenderase denegada. 

Contra a resolución que sobre a cualificación definitiva diten as xefaturas territoriais do IGVS poderase interpor un 
recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, no prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao 
da súa notificación. 

A cualificación definitiva supón a xustificación da execución de todas as actuacións cualificadas. 

A certificación municipal que se acompaña á proposta de cualificación definitiva constituirá a memoria económica 
xustificativa do custo da actividade esixida no artigo 48.2 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Á vista dos 
datos remitidos polo Concello, a área provincial do IGVS formulará a xustificación da aplicación dos fondos previstos en 
cada un dos acordos específicos. 

Base 18.- Pagamento das axudas 

As axudas concedidas provisional e definitivamente serán aboadas ás persoas e as entidades beneficiarias, unha vez que 
o Concello certifique a finalización das obras e que o Instituto Galego de Vivenda e Solo emita o documento de 
cualificación definitiva. 

O Concello xustificará os pagamentos realizados, tanto respecto das subvencións estatais, para a súa comunicación ao 
Ministerio de Fomento, como das subvencións autonómicas. Estas xustificacións deberán realizarse ás correspondentes 
áreas provinciais do IGVS nun prazo dun (1) mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se realizasen os 
oportunos pagamentos. 

Procederá a minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento xustificado teña unha contía inferior 
ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión e sempre e cando se acredite que a actuación concreta 
está totalmente executada. 

O ingreso farase efectivo por transferencia bancaria no número de conta que ó efecto indicou o interesado no momento 
de presentar a documentación. 
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Con carácter previo ao pagamento das subvencións, todas as persoas beneficiarias deberán achegar: 

a) Certificado da titularidade, sempre a nome do beneficiario, da conta bancaria que designe para o 
pagamento. 

b) Certificación acreditativa e expedida pola respectiva administración de estar ao corrente dos pagamentos 
coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, coa 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e co concello (que acadará o propio concello). 

c) Declaración responsable de que o beneficiario non está incurso nas prohibicións para a obtención da 
condición de beneficiario sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e 
no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

Antes do pagamento deberán achegarse copia do contrato de alugueiro e certificado de empadroamento do inquilino 
para o caso de acollerse ás axudas autonómicas. 

Base 19.- Comprobación de subvencións. Modificación da resolución 

O órgano concedente comprobará a adecuada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o 
cumprimento da finalidade determinante da concesión da subvención. 

Base 20.- Modificación da resolución. Perda da Subvención 

Sen prexuízo da posible incompatibilidade que legalmente fose aplicable en concorrencia coas axudas desta 
convocatoria, en ningún caso as subvencións concorrentes poderán ser de tal contía, que illadamente ou en 
concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos supere o custo da actuación subvencionada, de 
conformidade co disposto polo artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente 
de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou 
internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. 

Ademais serán causa de perda da subvención: 

1. O incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención, suporá, ademais 
das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida incrementada co xuro legal 
correspondente desde o seu pagamento máis un 25%, segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, salvo que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente. 

2. En particular será causa de reintegro a non comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación das 
condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito 
á axuda. 

3. Tamén serán motivo de reintegro os supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. 

4. O procedemento para o reintegro será o establecido no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. 

5. Tamén serán causas de denegación ou revogación das subvencións as seguintes: 

a) Incorrer en falsidade nos datos tidos en conta na selección da axuda. 
b) Non reunir as condicións esixidas, relativas ós solicitantes ou ós inmobles para rehabilitar. 

c) Cometer  infraccións  urbanísticas  graves  ou  moi  graves  nas  obras  de  rehabilitación subvencionadas. 
d) O incumprimento dos prazos para a execución das obras ou para a xustificación dos gastos. 
e) A incorrecta execución das obras de rehabilitación apreciada polos técnicos da Oficina de Rehabilitación. 
f) O impedimento ou obstrución grave, por parte do promotor ou o contratista, á supervisión das obras por 

parte dos técnicos da Oficina de Rehabilitación. 
g) Calquera outra infracción que dispoña a normativa vixente. 

Base 21.- Reintegro da subvención 

1. Será causa de reintegro o incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da 
subvención, que comportará, así mesmo, o incremento do reintegro da subvención percibida co xuro legal 
correspondente desde o seu pagamento, máis un 25 %, segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, salvo que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente. 

2. En particular será causa de reintegro a non comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación 
substancial das condicións que motivaron o recoñecemento da subvención que poida determinar a perda 
sobrevida do dereito á axuda. 

3. Tamén serán motivo de reintegro os supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.  
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4. A comisión dunha infracción urbanística tipificada como grave ou moi grave nos inmobles obxecto das axudas 
por parte dos seus beneficiarios, no prazo de cinco anos dende a súa aprobación definitiva, determinará a 
obriga de devolver o importe das subvencións percibidas cos intereses que correspondan, sen prexuízo das 
sancións que se lles puidesen impoñer. 

Base 22.- Publicidade 

A publicación das presentes bases, realizarase no taboleiro de anuncios do Concello, na paxina Web do Concello de 
Monforte de Lemos e no Boletín Oficial da Provincia sen prexuízo da información complementaria que se poida realizar 
nos distintos medios de comunicación. 

Base 23.- Tratamento de datos de carácter persoal 

Conforme co artigo vixésimo oitavo da Resolución do IGVS do 3 de agosto de 2018, os datos persoais recollidos neste 
procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia-IGVS, coas finalidades de levar a 
cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e 
contidos da carpeta cidadá. 

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitarse ante o IGVS. 

Os datos das persoas solicitantes tamén serán incorporados aos ficheiros municipais, cuxa finalidade é a instrución do 
procedemento para a concesión das subvencións reguladas por estas bases, a práctica das publicacións, comunicacións 
e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación das actividades subvencionadas e as demais 
actuacións previstas na normativa  legal  para  a  conclusión  do  proceso  de  subvencións,  polo  que  a  súa  achega  é 
obrigatoria. Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

A presentación da solicitude de axudas polos interesados leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos 
datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade. 

Base 24.- Norma Final 

Para todo o non previsto nestas bases será de aplicación a seguinte normativa específica: 

- O Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. 

- A Resolución do IGVS do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no 
Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se 

abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este 
programa (publicada no DOG 156, do venres 17 de agosto de 2018). 

- A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 

aproba o seu regulamento.  

- A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 

aproba o seu regulamento.  

- A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.  

Ademais será de aplicación: 

- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

- A Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

- A Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas. 

- O convenio subscrito entre o Concello de Monforte de Lemos, o Ministerio de Fomento e o IGVS relativo á ARI 

obxecto desta convocatoria. 

- O convenio de colaboración asinado o 30 de xullo de 2018 entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade 
Autónoma de Galicia para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.  

- O Real Decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de solo e 
rehabilitación urbana. 

- A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Calquera outra normativa concordante que resulte de aplicación. 
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