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En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Único.-Darlle publicidade á relación de beneficia-
rios/as de axudas financeiras concedidas ao abeiro
da Orde do 8 de setembro de 2008, que figura como
anexo.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2009.

Antonio Santiago Oca Fernández
Director xeral de Produción, Industrias

e Calidade Agroalimentaria

ANEXO 
       Nº expte. Nome da entidade 

 Axuda  
concedida  

78/15/2008/00002 Rodríguez Cancela José Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

3.600,00 € 

78/15/2008/00003 Ferreiros Refojo María-
Milagros 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

215,69 € 

78/27/2008/00007 López García Olga Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.350,00 € 

78/27/2008/00003 Cela Núñez Miguel-Ángel Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.350,00 € 

78/27/2008/00005 Vázquez López Raúl Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

750,00 € 

78/27/2008/00008 Liz Fernández Juan José Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.350,00 € 

78/27/2008/00006 Rodríguez Losada Marta Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

412,50 € 

78/32/2008/00001 Rodríguez Fernández 
Concepción 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

440,66 € 

78/32/2008/00003 Meire Rodríguez Miguel Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

317,48 € 

78/36/2008/00003 Souto Casal Elisa Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

447,41 € 

78/32/2008/00004 Souto Duarte Jacobo Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

419,66 € 

78/32/2008/00002 Bouzas Fernández Carlos Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

540,00 € 

78/36/2008/00001 Requeijo González María-
Dolores 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

549,53 € 

78/36/2008/00002 Lois González Rafael Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

345,00 € 

P/01/eco/08  Dicarvi, S.A. Axudas correspondentes a 
industrias alimentarias e 
establecementos Sandach 

6.000,00 € 

78/15/2008/00004 Embutidos Antelo, S.L. Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

618,45 € 

L/01/eco/08  Agroamb Prodalt, S.L.U. Axudas correspondentes a 
industrias alimentarias e 
establecementos Sandach 

200.000,00 € 

78/32/2008/00015 Medioambiental 
Alaricana,  S.L. 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

387,93 € 

78/32/2008/00016 Granxa Educativa 
Agrogandeira, S.L. 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

452,59 € 

78/32/2008/00005 Semafa Soutelo, S.L. Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.140,90 € 

 P/02/eco/08 Ramiro Martínez, S.L. Axudas correspondentes a 
industrias alimentarias e 
establecementos Sandach 

6.000,00 € 

78/32/2008/00017 Álvaro y Manuela 
Rodríguez Nieto, C.B. 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

581,85 € 

78/15/2008/00001 Castro de San 
Gregorio, SAT 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

6.000,00 € 

78/27/2008/00009 SAT Castiñeiro Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.350,00 € 

78/27/2008/00004 Lourenzo, S.C. Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.387,50 € 

78/32/2008/00018 Gumersindo Prado Fdez. y 
Otros, S.C. 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

581,85 € 

78/32/2008/00006 Manuel Diz Pérez y 
Otros, S.C. 

Axudas para pequenas e 
medianas empresas agrarias 

1.160,16 € 

  Axuda concedida total 237.749,16 € 

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO

Orde do 30 de marzo de 2009 pola que
convocan as subvencións aos concellos
para resolver o problema da infravivenda
rural e se modifica parcialmente a Orde
do 29 de abril de 2008 pola que se estable-
cen as bases reguladoras da convocatoria.

A conselleira de Vivenda e Solo aprobou, por Orde
do 29 de abril de 2008, as bases reguladoras das
subvencións aos concellos para resolver o problema
da infravivenda rural.

A citada orde de bases introducía unha novidade
respecto a convocatorias anteriores: a posibilidade
de adquisición de vivenda rural por parte do conce-
llo. Unha vez posta en marcha esta nova liña, cómpre
precisar o tipo de vivenda rural que sería subvencio-
nable e modificar, polo tanto, as bases reguladoras.

Por outra banda, a demanda dos concellos e o
coñecemento da realidade social indica que é nece-
sario continuar nesta liña de axudas para resolver o
problema aínda existente, polo que se considera
necesaria a publicación dunha nova orde de convo-
catoria para o exercicio 2009 de acordo coas citadas
bases.

Así, esta orde ten por obxecto a modificación par-
cial das bases reguladoras establecidas pola Orde do
29 de abril de 2008 e abrir a convocatoria de sub-
vencións a fondo perdido, en réxime de concorrencia
non competitiva, aos concellos para resolver o pro-
blema da infravivenda rural para o ano 2009, esta-
blecer o prazo de presentación de solicitudes, indi-
car o importe máximo das subvencións e identificar
as partidas orzamentarias en que figuran os créditos
que amparan a convocatoria.

A conselleira de Vivenda e Solo actúa no exercicio
das competencias que ten atribuídas en virtude do
Decreto 232/2005, do 11 de agosto.

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto abrir a convocatoria de
subvencións aos concellos para resolver o problema
da infravivenda rural para o ano 2009 e modificar o
artigo 4.II.C) da Orde do 29 de abril de 2008.

CAPÍTULO I

MODIFICACIÓN PARCIAL DAS BASES REGULADORAS

Artigo 2º.-Modificación do artigo 4.II.C).

Modifícase como segue o texto do artigo 4.II.C) da
Orde do 29 de abril de 2008, publicada no DOG
nº 91, do 13 de maio, que a seguir se cita:

«Comprende a adquisición de acondicionamento
de vivenda rural, por parte do concello, con destino
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a realoxamento da familia que habita unha infravi-
venda non susceptible de rehabilitación ou renova-
ción.

As edificacións adquiridas, ou o resultante das
obras de acondicionamento, non poderán ter unha
división que supoña máis de dúas vivendas».

CAPÍTULO II
CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA O EXERCICIO 2009

Artigo 3º.-Obxecto.

Abrir a convocatoria de subvencións a fondo per-
dido en réxime de concorrencia non competitiva no
exercicio económico 2009, para as subvencións
reguladas na Orde do 29 de abril de 2008, publica-
das no DOG nº 91, do 13 de maio, pola que se apro-
ban as bases reguladoras das subvencións aos con-
cellos para resolver o problema da infravivenda
rural, de modo que as familias con baixos ingresos
que as habitan poidan acadar unha vivenda digna
conservando a súa integración social co medio.

Artigo 4º.-Concepto de infravivenda rural.

Para os efectos desta disposición enténdense por
infravivendas rurais as edificacións que estean nas
seguintes condicións:

1. Que non reúnan as mínimas condicións de habi-
tabilidade nos aspectos de seguridade e estanquida-
de, condicións hixiénico-sanitarias, espazo habita-
ble suficiente, servizos de auga e electricidade,
segundo a normativa vixente en materia de habitabi-
lidade.

2. Que as edificacións estean situadas en entida-
des de poboación de menos de 1.500 habitantes e
non formen parte de grupos ou asentamentos de cha-
bolas, entendidas segundo a Lei 5/1989, do 24 de
abril, de medidas para a erradicación do chabolismo
no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Artigo 5º.-Actuacións protexibles.

As axudas aos concellos previstas neste decreto
deberán destinarse a algunha das seguintes actua-
cións:

I. Actuacións en infravivendas ou terreos propie-
dade das persoas afectadas.

A) Rehabilitación da infravivenda.

Comprende actuacións de rehabilitación que figu-
ran no anexo I desta disposición.

B) Renovación da infravivenda.

Comprende actuacións de renovación que figuran
no anexo I desta disposición.

C) Nova construción de vivenda unifamiliar.

Comprende a construción de vivenda nova unifa-
miliar con destino ao realoxamento da familia que

habita na infravivenda non susceptible dalgunha das
actuacións precedentes.

II. Adquisición de vivenda rural polos concellos e
actuacións en edificacións ou terreos do concello.

A) Acondicionamento de edificacións do concello
para o seu uso como vivendas.

Comprende as actuacións de rehabilitación ou
renovación que figuran no anexo I, para o acondicio-
namento de edificacións dos concellos co fin de
adaptalas ao seu uso como vivendas, para aloxamen-
to das familias que habitan en infravivendas non
susceptibles dalgunha das actuacións precedentes.

B) Nova construción de vivendas.

Comprende a construción de vivendas novas con
destino a realoxamento das familias que habitan en
infravivendas non susceptibles dalgunha das actua-
cións precedentes.

C) Adquisición de vivenda rural.

Comprende a adquisición e acondicionamento de
vivenda rural, por parte do concello, con destino ao
realoxamento da familia que habita nunha infravi-
venda non susceptible de rehabilitación ou renova-
ción.

As edificacións adquiridas, ou o resultante das
obras de acondicionamento, non poderán ter unha
división que supoña máis de dúas vivendas.

Artigo 6º.-Beneficiarios.

Poderán solicitar as axudas reguladas nesta orde
os concellos de Galicia con infravivendas rurais no
seu termo habitadas por familias con ingresos fami-
liares ponderados que non superen o indicador
público de renda de efectos múltiples (IPREM).

Artigo 7º.-Requisitos das familias.

As familias que utilizan estas edificacións como
vivendas deberán acreditar uns ingresos ponderados
inferiores ao indicador público de renda de efectos
múltiples (IPREM) e a súa inscrición no padrón
municipal.

Artigo 8º.-Solicitudes.

Os concellos presentarán as súas solicitudes de
acordo co procedemento establecido no artigo 9 da
Orde de bases do 29 de abril de 2008, e que se
reproduce a continuación, e presentarán cuberto o
impreso a que fai referencia o número 3º do citado
artigo, que se recolle como anexo II desta orde de
convocatoria.

Os concellos que desexen acollerse aos beneficios
desta disposición formularán solicitude escrita que
presentarán nas delegacións provinciais da Conse-
llería de Vivenda e Solo que correspondan por razón
da súa situación territorial ou en calquera das for-
mas previstas na Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
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do procedemento administrativo común, xunto coa
seguinte documentación:

1. Memoria para cada unha das infravivendas
obxecto das actuacións composta por:

1.1. Informe social sobre a composición, idades,
situación económica, de saúde, cultural e de inte-
gración social da unidade familiar, con xustificación
da necesidade e da adecuación das solucións pro-
postas.

1.2. Informe sobre a infravivenda que ocupa a
familia afectada, asinado polo técnico competente
relativo á súa localización, características e estado
de deteriorización, con reportaxe fotográfica en cor
da edificación e xustificación da necesidade e ido-
neidade das actuacións propostas.

1.3. Proxecto técnico de execución. Para a solici-
tude da subvención poderá substituírse, provisional-
mente, a presentación do proxecto de execución por
un proxecto básico. Non obstante, o proxecto técni-
co de execución deberá presentarse no prazo dun
mes a partir da notificación da concesión.

1.4. Memoria das actuacións propostas de entre as
consideradas no artigo 4º desta disposición, orza-
mento de execución material e calendario de execu-
ción coa previsión das porcentaxes anuais de execu-
ción.

1.5. Informe do técnico municipal de que as actua-
cións propostas cumpren os requisitos de planea-
mento, tipoloxía, habitabilidade e conservación do
patrimonio exixidos no artigo 5 da Orde do 29 de
abril de 2008.

1.6. Custo total das actuacións e esquema de
financiamento que xustifique a viabilidade financei-
ra da operación.

1.7. Para o caso de adquisición de vivenda polo
concello, presentarase un contrato de opción de
compra da vivenda, un proxecto básico das actua-
cións de acondicionamento que se consideren nece-
sarias e un orzamento que inclúa os gastos de adqui-
sición e acondicionamento, coa previsión do calen-
dario de execución.

1.8. Certificado do órgano correspondente do con-
cello de que o nivel de renda da unidade familiar
das persoas beneficiarias entra dentro dos criterios
establecidos nesta convocatoria.

2. Certificado do acordo da entidade local en que
se solicite a subvención á Consellería de Vivenda e
Solo aceptando os termos desta disposición e de con-
formidade coa memoria, orzamento e prazo, que
figuran no punto anterior, facultándose o alcalde
para a aceptación da subvención.

3. Impreso que figura no anexo desta disposición
cos datos da unidade familiar e da infravivenda, asi-
nado necesariamente pola persoa da familia que a

represente e, se é o caso, pola persoa propietaria do
inmoble, membro da unidade familiar.

4. Declaración do conxunto de todas as subven-
cións solicitadas ou concedidas, para as actuacións
obxecto desta solicitude, das administracións públi-
cas ou doutros entes públicos.

Artigo 9º.-Prazo de solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o
día da entrada en vigor desta disposición e rematará
o día 15 de xuño de 2009.

Artigo 10º.-Concesión da subvención.

De acordo co establecido no artigo 10 da Orde do
29 de abril de 2008, a ordenación e instrución do
expediente levarase a cabo nos servizos das delega-
cións provinciais da consellería de Vivenda e Solo, e
o órgano competente para resolver será a Consellei-
ra de Vivenda e Solo.

Artigo 11º.-Prazos de resolución.

O prazo máximo establecido para resolver e notifi-
car as resolucións de concesión da subvención será
de seis meses.

Así mesmo, segundo o disposto no artigo 2 da
Lei 6/2001, de adecuación da normativa da Comuni-
dade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
vencido o prazo máximo establecido sen que se dita-
se e notificase a resolución, os concellos interesados
poderán entender desestimadas as súas pretensións
por silencio administrativo.

Artigo 12º.-Recursos.

As resolucións de aprobación ou denegación da
concesión e do pagamento da subvención do expe-
diente poñerán fin á vía administrativa e contra elas
poderase interpoñer recurso potestativo de reposi-
ción ante a conselleira de Vivenda e Solo, nos pra-
zos establecidos no artigo 117 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou interpoñer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante o órgano xurisdicional
competente, nos termos previstos no artigo 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdi-
ción contencioso-administrativa.

Artigo 13º.-Consignación orzamentaria e importe
máximo.

1. Poderán concederse subvencións para as actua-
cións de rehabilitación e renovación de vivenda en
terreos das persoas afectadas, e rehabilitación ou
renovación para acondicionamento de edificacións
propiedade do concello por un importe de 500.000 €,
con cargo ao crédito que figure consignado para esta
finalidade na aplicación 17.02.451A.760.2 do estado
de gastos dos orzamentos xerais da Comunidade
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Autónoma de Galicia para o ano 2009, 1.700.000 €
con cargo aos orzamentos de 2010 e 1.000.000 € con
cargo aos orzamentos de 2011.

2. Poderán concederse subvencións para as actua-
cións de nova construción de vivenda en terreos pro-
piedade das persoas afectadas ou do concello, e adqui-
sición de vivenda polo concello por un importe de
300.000 € con cargo ao crédito que figure consignado
para esta finalidade na aplicación 17.02.451B.760.0
do estado de gastos dos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2009,
500.000 € con cargo aos orzamentos de 2010 e
400.000 € con cargo aos orzamentos de 2011.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2009.

Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivenda e Solo

ANEXO I
Actuacións protexibles de rehabilitación e renovación

A. Rehabilitación.

a) Actuacións en elementos exteriores, segundo
tipoloxía da zona:

a.1. Acabamentos de fachada.

a.2. Carpintaría exterior.

a.3. Cubertas.

b) Condicións estruturais-seguridade:

b1. Elementos estruturais e construtivos.

b2. Adecuación ou realización de instalacións en
xeral.

b3. Mellora das condicións de illamento en xeral.

b4. Medidas de seguridade (incendios sinistros,
etc.)

b5. Acabamentos de elementos comúns.

c) Habitabilidade.

c1. Mellora no programa funcional das vivendas,
tendo presente os posibles elementos de valor patri-
monial.

c2. Adecuación das dimensións da vivenda e as
estancias.

c3. Mellora na funcionalidade das diferentes insta-
lacións. En xeral, obras dirixidas a adecuar as con-
dicións hixiénico-sanitarias.

c4. Condicións de ventilación, iluminación e
aireación. En xeral, acondicionamento e mellora do

comportamento higrotérmico, illamentos e estanqui-
dade da vivenda.

c5. Mellora das condicións construtivas, tendo en
conta o tipo construtivo de partida.

d) Condicións de protección patrimonial.

d1. Melloras do volume externo.

d2. Melloras de elementos singulares.

e) Accesibilidade. Outras actuacións.

e1. Adaptación da vivenda ou do edificio para uso
de persoas con discapacidade.

e2. Supresión de elementos engadidos.

e3. Acabamentos interiores.

Nestas actuacións, para o caso de que o promotor
sexa distinto do concello, será necesaria a licenza
municipal de obras.

B. Renovación.

1. Reforzo ou substitución parcial de elementos
estruturais, quedan excluídas as reconstrucións
totais de casas en ruína física como consecuencia de
demolición ou baleiramentos da edificación primiti-
va.

2. Readaptación da configuración arquitectónica
interior do edificio con adecuacións significativas
dos seus elementos fixos ou estruturais, en actua-
cións de ampliación do espazo habitable dentro dos
límites da edificación existente. Quedan excluídas
todas as actuacións en vivendas con ampliacións
que supoñan aumento ou modificación do volume da
edificación primitiva, feitas cunha antigüidade infe-
rior aos 20 anos.

3. As obras en edificacións que só permiten a con-
servación de elementos illados da edificación primi-
tiva, incorporándoos á edificación de nova planta.

4. Ampliación da vivenda.

No caso das actuacións recollidas nos puntos a1,
a2 e b1 que leven aparelladas actuacións de rehabi-
litación, presentarase un só orzamento global, debi-
damente desagregado e o conxunto considerarase
como actuación de renovación.

Para todas as actuacións de renovación será requi-
sito, ademais da licenza municipal para o caso de
que o promotor sexa distinto do concello, o corres-
pondente proxecto, así como o compromiso de direc-
ción de obra asinado polo técnico competente que,
ademais das calidades técnicas e de seguridade das
obras, garantirá os requisitos do artigo 5 da Orde do
28 de abril de 2008.
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

DATOS E 
COMPROMISOS

SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS PARA A INFRAVIVENDA RURAL VI406A

ANEXO II
CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO 
Dirección xeral de Fomento e Calidade 
da Vivenda

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 29 de abril de 2008 pola que se aproban as bases e se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural. 

Orde do 30 de marzo de 2009 pola que se convocan as subvencións aos concellos para resolver o problema da infravivenda rural e se modifica 
parcialmente a Orde do 29 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria.

Delegación provincial da Consellería de Vivenda e Solo en

, de de

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR E DA INFRAVIVENDA
NOME E APELIDOS DA PERSOA DA FAMILIA QUE A REPRESENTA

SITUACIÓN DA INFRAVIVENDA (LUGAR, RÚA, PRAZA)

DNI/NIF

PARROQUIA

CONCELLO DE

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIARINGRESOS FAMILIARES INGRESOS FAMILIARES PONDERADOSCOEFICIENTE DE PONDERACIÓN APLICADO

Nº DE HABITANTES DA ENTIDADE DE POBOACIÓN

ACTUACIÓNS PREVISTAS POLO CONCELLO

INFRAVIVENDA Nº ORZAMENTO DAS OBRAS

1.- Actuacións en infravivendas ou terreos propiedade dos afectados

A) Rehabilitación da infravivenda

B) Renovación da infravivenda

Nova construción da vivenda unifamiliarC)

2.-  Actuacións en edificacións ou terreos do concello

A) Acondicionamento de edificación do concello para o seu uso como vivendas

B) Nova construción de vivendas con destino a realoxamento das familias que habitan en infravivendas

Adquisición de vivenda ruralC)

A persoa membro da familia asinante 

DECLARA

Que todos os datos que figuran neste impreso son certos e que COÑECE e AUTORIZA as actuacións propostas polo concello para solucionar a 

situación de infravivenda rural ao abeiro das disposicións vixentes de subvencións aos concellos para infravivenda rural. 

No caso de que a actuación estea comprendida nalgún dos supostos A), B) ou C) do punto I do artigo 4 da Orde do 29 de abril de 2008, a referida 

autorización implica a da realización das obras precisas no inmoble de que se trata, comprometéndose a destinar a vivenda a residencia habitual e 

permanente propia e da súa familia durante o período previsto nas ditas disposicións.

Sinatura e selo do concello Sinatura da persoa da familia que a representa Sinatura do/a propietario/a

COMPROMISOS

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, se incorporarán a un ficheiro, 
para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta 
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).


