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ALUGAMENTO DE VIVENDAS

NO CONCELLO DE LUGO

2009

En que consiste?

En axudas económicas para financiar parcialmente o alugamento de vivenda
destinada a domicilio habitual das persoas residentes no termo municipal de Lugo.

Cal é a súa finalidade?
Facilitarlles o acceso á vivenda ás persoas que se encontren nunha situación socioeconómica
que lles dificulte ou imposibilite acceder ao alugamento dunha vivenda digna.

a quen vai dirixido?

A persoas arrendatarias de vivendas, xa vivan soas ou en familia, con
contratos de alugamento vixentes na data de presentación da solicitude ou
compromiso de novo arrendamento e que cumpran os seguintes requisitos
fixados nestas bases.

Terán, prioridade os colectivos de:

7 Mulleres e homes separados/as ou
divorciados/as con problemática de acceso a
vivenda derivada da ruptura da unión familiar.

1 Pensionistas e persoas beneficiarias de
prestacións sociais.

2 Inmigrantes e emigrantes retornados sempre

que a data de regreso se realizase nos últimos
dous anos inmediatamente anteriores a data da
publicación da presente convocatoria no diario
oficial de Galicia.

8 Persoas maiores de 65 anos que convivan con
menores de 35 anos ainda que non sexan dunha
mesma unidade familiar.

9 Persoas que con posterioridade ó 1 de xaneiro

de 2009 se atopen en situación legal de
desemprego segundo o establecido no artigo
208 do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20
de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral de Seguridade Social.

3 Mozos e mozas con idades comprendidas entre

os 18 e os 35 anos de idade, ambos inclusive

4 Familias monoparentais con cargas familiares
non compartidas.

5 Persoas discapacitadas cunha minusvalía

10 Persoas que con posterioridade ó 1 de xaneiro

superior ó 33%

6 Mulleres vítimas de violencia de xénero.

de 2009 deixaron de percibir prestación por
desemprego, nivel asistencial, e figuran inscritas
no INEM.

como, cando e onde se solicitan?
- As solicitudes, en modelo oficial, presentaranse no rexistro de EVISLUSA, do Concello de Lugo ou
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4, da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común dentro dos 20 días naturais seguintes ao do anuncio
da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOGA).
O modelo de solicitude poderase recoller en Evislusa na r/ Quiroga Ballesteros (debaixo do Centro
Social Municipal Uxío Novoneyra) e en todos os centros sociais.

