
Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 5/2017, d’11 d’abril, 
de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Verte-
bració del Territori, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges. 
[2017/3550]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 5/2017, de 11 de 
abril, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa de Ayudas al Alquiler de 
Viviendas. [2017/3550]

Publicada l’Ordre 5/2017, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Habi-
tatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven 
les bases reguladores del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges 
(DOGV 8024, 21.04.2017), i advertit un error material en el primer 
paràgraf de l’apartat 4 de la base cinquena de l’annex I, es procedeix a 
la correcció en els termes següents:

On diu:
«4. Per a sol·licitar l’ajuda addicional a càrrec de la Generalitat 

Valenciana per a situacions d’especial vulnerabilitat, la persona sol·li-
citant assenyalarà aquesta circumstància en el model de sol·licitud. Per 
a la seua comprovació l’òrgan instructor determinarà tal circumstància 
per mitjà de la documentació que conste en l’expedient, i comunicarà la 
relació de les possibles persones beneficiàries de l’ajuda complementà-
ria als serveis socials municipals de la localitat on se situe l’habitatge, 
perquè aquests informen respecte d’això»;

Ha de dir:
«4. Per a l’ajuda addicional a càrrec de la Generalitat Valenciana per 

a situacions d’especial vulnerabilitat, l’òrgan instructor determinarà tal 
circumstància per mitjà de la documentació que conste en l’expedient, i 
comunicarà la relació de les possibles persones beneficiàries de l’ajuda 
complementària als serveis socials municipals de la localitat on se situe 
l’habitatge, perquè aquests informen respecte d’això».

València, 25 d’abril de 2017.‒ La consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.

Publicada la Orden 5/2017, de 11 de abril, de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del Programa de Ayudas al Alquiler de 
Viviendas (DOGV 8024, 21.04.2017), y advertido error material en el 
primer párrafo del apartado 4 de la base quinta del anexo I, se procede 
a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:
«4. Para solicitar la ayuda adicional con cargo a la Generalitat 

Valenciana para situaciones de especial vulnerabilidad, la persona 
solicitante señalará esta circunstancia en el modelo de solicitud. Para 
su comprobación el órgano instructor determinará tal circunstancia 
mediante la documentación que conste en el expediente, y comunicará 
la relación de las posibles personas beneficiarias de la ayuda comple-
mentaria a los servicios sociales municipales de la localidad donde se 
emplace la vivienda, para que estos informen al respecto»;

Debe decir:
«4. Para la ayuda adicional con cargo a la Generalitat Valenciana 

para situaciones de especial vulnerabilidad, el órgano instructor deter-
minará tal circunstancia mediante la documentación que conste en el 
expediente, y comunicará la relación de las posibles personas benefi-
ciarias de la ayuda complementaria a los servicios sociales municipales 
de la localidad donde se emplace la vivienda, para que estos informen 
al respecto».

València, 25 de abril de 2017.‒ La consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio: María José Salvador Rubert.
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