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procederase a efectuar a adxudicación a favor da
seguinte persoa que figure na lista de espera seguindo a orde correlativa establecida nesta.
Artigo 29º.-Actuación revisora.
1. Correspóndelles ás comisións provinciais de
Vivenda a revisión das adxudicacións de vivendas
nos casos en que se observe que a dita adxudicación
se produciu tendo en conta datos falseados ou
incompletos, así como verificar o cumprimento da
condición relativa á carencia de vivenda con anterioridade ao outorgamento dos correspondentes contratos.
2. A falsidade ou ocultación na achega de datos
dará lugar á incoación do oportuno expediente sancionador. En todo caso, e logo do oportuno expediente en que se lle dará audiencia ao/á interesado/a, se
se comproba a veracidade da conduta imputada,
mediante resolución da Presidencia da Comisión
Provincial de Vivenda, procederase a anular a adxudicación efectuada. De conformidade co artigo 113
d) da Lei de vivenda de Galicia, poderá resolverse o
contrato de compravenda ou alugamento subscrito
co/a adxudicatario/a.
Artigo 30º.-Adxudicación de vivendas do IGVS en
segundas e posteriores adxudicacións.
O procedemento ordinario para adxudicar vivendas de protección oficial de promoción pública do
Instituto Galego da Vivenda e Solo, en segundas e
posteriores adxudicacións, será o mesmo que para as
primeiras adxudicacións, aínda que se poderá realizar un sorteo anual por concello.
Artigo 31º.-Selección de adquirentes en segundas
transmisións de vivendas de protección oficial de promoción pública.
1. As persoas propietarias de vivendas de protección oficial de promoción pública que queiran transmitilas, deberán comunicalo ao IGVS con indicación
do prezo, que non poderá exceder o prezo máximo de
venda.
2. O IGVS ofertará as vivendas a través da súa
páxina web, co fin de que as persoas interesadas en
adquirilas, que deberán estar inscritas no Rexistro
Único de Demandantes, manifesten este interese
nun prazo de quince días desde a data de alta na
páxina web.
3. Entre as persoas interesadas realizarase un sorteo e darase conta do resultado ao vendedor ou vendedora.
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Artigo 32º.-Solicitude de inicio do procedemento de
adxudicación.
1. Unha vez obtida a cualificación provisional
como vivendas protexidas, e sempre despois de dispoñer da licenza municipal de obras, o promotor ou
promotora solicitará do/a director/a xeral do IGVS o
inicio do procedemento de selección de adxudicatarios/as, para todas as vivendas obxecto da cualificación.
2. Antes da cualificación definitiva deberá iniciarse o proceso de adxudicación de todas as vivendas
da promoción, excepto as de permuta.
Artigo 33º.-Apertura do procedemento de adxudicación.
1. Logo de realizadas as oportunas comprobacións
da documentación achegada, o/a xefe/a territorial da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas declarará a apertura do procedemento de
selección de adxudicatarios/as entre as persoas inscritas e as anotadas no rexistro conforme co sinalado neste decreto.
2. A apertura do procedemento será publicada no
taboleiro de anuncios da Área Provincial do IGVS
correspondente, no portal da internet do IGVS e nun
dos xornais de maior tiraxe na localidade onde se
sitúen as vivendas. Así mesmo, será remitida ao concello onde se localizan as vivendas para a súa exposición no seu correspondente taboleiro de anuncios.
3. Na resolución pola que se declara a apertura
indicaranse, como mínimo, os seguintes datos: localización da promoción, estado de execución, data
prevista de remate, número e tipoloxía das vivendas,
prezos de venda ou aluguer e formas de pagamento.
Artigo 34º.-Información voluntaria que remitirá o
promotor.
Con carácter meramente informativo, e por solicitude e por conta do promotor ou promotora, a Área
Provincial do IGVS poderá notificar a todos/as solicitantes inscritos/as no rexistro que cumpran os
requisitos necesarios para ese tipo de vivendas, a
oferta de vivendas dispoñible na promoción de referencia, e xuntarase toda a información que o promotor ou promotora considere de interese e, polo
menos, a localización, estado de execución, data
prevista de remate, características da edificación e
dos materiais, prezos de venda ou aluguer e formas
de pagamento.
Artigo 35º.-Petición de inclusión no sorteo.
1. Á vista dos datos sinalados, as persoas interesadas na adquisición ou alugamento dunha das vivendas do edificio deberán formalizar a petición de

