

Persoas afectadas
desafiuzamento.

pola

interposición

dunha

demanda

de



Mulleres pertencentes ao colectivo de violencia de xénero e que
estean residindo nun recurso de acollida para este colectivo.



Unidades de convivencia, privadas da súa vivenda habitual por
danos sufridos nesta (incendios, inundacións...).



Unidades de convivencia beneficiarias do Programa Aluga, que
rematasen, nos seis meses anteriores, a dita axuda axuda.



Unidades de convivencia que tendo sido arrendatarias dunha
vivenda de promoción pública, finalizase a vixencia do seu
contrato a partir da entrada en vigor desta orde.



Residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb,
que rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento nos
seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude



Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha
vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o día 10 de decembro do 2021 e, en
todo caso, ao esgotamento da partida orzamentaria.
Para máis información: oficinas municipais de Benestar social (teléfono
981 86 74 14).
Porto do Son, 21 de xaneiro do 2021
O Alcalde

Asdo) José Luis Oujo Pouso

Número: 2021-0002 Data: 28/01/2021

Na Resolución do 22.12.2020 (DOG núm. 12 do 20.01.2021)
convócanse para o 2021 as subvencións do Programa do bono de
alugueiro social do Plan Rehabita con fin de prestar axuda económica
para arrendamento da vivenda habitual e permanente das persoa ou
unidades familiares que se atopen nas seguintes situacións:
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