
VI435A - Subvencións para a adquisición de vivenda para persoas mozas de 
menos de 36 anos, en Concellos de menos de 10.000 habitantes.        

GABINETE TECNICO AGROPECUARIO TERRA CHA, S.C.G 23/08/2022 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI435A&ano=2022&numpub=1&lang=gl 

PRAZOS:    13/08/2022 - 30/09/2022 

Requisitos 
a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico 

Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. No caso de persoas estranxeiras 

non comunitarias, deberán contar con autorización de estadía ou residencia en España. 

b) Ter menos de 35 anos, incluída a idade de 35 anos, no momento de solicitar a axuda ou no momento da subscrición 

do contrato privado ou da escritura pública de compravenda, cando esta se realice antes da publicación da 

correspondente convocatoria. 

c) Ter subscrito a partir da data sinalada na correspondente convocatoria un contrato privado ou, de ser o caso, unha 

escritura pública de adquisición dunha vivenda que reúna os seguintes requisitos: 

– Que a vivenda estea localizada nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes. Para estes 

efectos, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes publicadas polo 

Instituto Galego de Estatística na data de entrada en vigor do Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro. 

– Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a 

ela, sexa igual ou inferior a 120.000,00 €. 

– Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas. 

d) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na 

vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de dispoñer de escritura 

pública de compravenda formalizada con anterioridade á referida data. e) Que as rendas anuais das persoas que 

compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 3 veces o IPREM. 

Este límite será de 4 veces o IPREM se na unidade de convivencia existen persoas cunha discapacidade distinta das 

sinaladas a seguir. O referido límite será de 5 veces o IPREM cando na composición da unidade de convivencia existan 

persoas con algunha das seguintes discapacidades: 

– Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental, persoas con discapacidade intelectual ou persoas 

con discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %. 

– Persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %. 

f) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia se atopen ao día nas súas 

obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por 

ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

Contía das axudas  A contía da axuda para a adquisición será de ata 10.800,00 € por vivenda, co 

límite do 20 % do prezo de venda, sen incluír os gastos e tributos inherentes a esa adquisición.    No suposto de 

adquisición da propiedade da vivenda por máis dunha persoa propietaria, o importe da axuda que puidese recibir 

un/unha beneficiario/a que adquira unha parte dela determinarase aplicando ao importe da axuda que 

correspondería da adquisición do 100 % da vivenda a porcentaxe de cota adquirida. 

INFORMACION: Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Lugo    982 294602 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220812/AnuncioC3Q2-010822-0001_gl.html 
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