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CAPÍTULO III
ADXUDICACIÓN DAS VIVENDAS PROTEXIDAS

Artigo 18º.-Selección de adxudicatarios/as.

1. A adxudicación de vivendas protexidas realiza-
rase entre as persoas inscritas e as anotadas no
rexistro, no concello onde se localice a promoción ou
a vivenda.

2. No caso de que, conforme o establecido no arti-
go 11 deste decreto, no concello onde se sitúen as
vivendas non existan demandantes inscritos ou
sexan insuficientes para o número de vivendas que
se oferten, incluiranse na oferta os/as solicitantes de
vivendas que sinalasen o citado concello como sub-
sidiario.

Artigo 19º.-Excepcións ao réxime de adxudicación.

1. Cando non se trate das promocións de vivendas
protexidas reguladas no artigo 52.1º da Lei 18/2008,
do 29 de decembro, de vivenda de Galicia, senón de
vivendas cualificadas individualmente, de aloxa-
mentos protexidos, de vivendas libres con financia-
mento cualificada, de segundas e posteriores adxu-
dicacións de vivendas destinadas a aluguer ou de
segundas e posteriores transmisións de vivendas
protexidas, salvo no caso das de promoción pública
promovidas polo IGVS, o/a vendedor/a ou, de ser o
caso o/a arrendador/a, deberá comunicar ao rexistro
os datos do adquirente ou arrendatario/a para os úni-
cos efectos da comprobación pola Administración da
súa inscrición nel.

2. En todo caso, o/a vendedor/a ou, de ser o caso,
o/a arrendador/a, poderá solicitar do/a director/a
xeral do IGVS acollerse ao procedemento de sorteo.

Artigo 20º.-Causa de renuncia xustificada á vivenda.

1. Considéranse causas de renuncia xustificada a
unha vivenda adxudicada, que non produce a baixa
automática no rexistro, as seguintes:

a) A modificación sobrevida das circunstancias
persoais que provoquen unha imposibilidade real de
acceder á vivenda ou a inadecuación da vivenda ás
novas circunstancias da unidade familiar ou de con-
vivencia.

b) Cando quede debidamente acreditada a imposi-
bilidade de conseguir o financiamento das entidades
de crédito para o pagamento da vivenda.

c) A superficie insuficiente da vivenda. Para tal
efecto considérase superficie insuficiente a sinalada
no artigo 47 b) da Lei 18/2008, do 29 de decembro,
de vivenda de Galicia.

d) Que en función de circunstancias persoais ou
familiares resultase inadecuada por causa de mobi-
lidade de conformidade co establecido no artigo 47
c) da Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda
de Galicia.

2. Nos casos sinalados nas letras a) e b) deste arti-
go, o/a interesado/a deberá solicitar, no prazo máxi-
mo de quince días desde a presentación da renun-
cia, a modificación da inscrición e, de ser o caso,
das anotacións, adecuando estas ás novas circuns-
tancias persoais ou familiares e á súa capacidade e
posibilidades reais de financiamento. No caso de
que non se realice a citada solicitude no prazo sina-
lado, procederase a tramitar a baixa de conformida-
de co artigo 17 deste decreto.

Artigo 21º.-Cotas de reserva.

A resolución administrativa pola que se inicie o
procedemento de adxudicación poderá establecer, se
se considera necesario, cotas de reservas de viven-
das para determinados grupos de solicitantes ou
colectivos específicos de conformidade co sinalado
no artigo 55 da Lei de vivenda de Galicia.

CAPÍTULO IV
VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA

PROMOVIDAS POLO IGVS: SECCIÓNS 1ª E 3ª DO REXISTRO

Artigo 22º.-Inicio do procedemento ordinario de
adxudicación de vivendas de promoción pública.

1. O procedemento ordinario de adxudicación de
vivendas de protección oficial de promoción pública
iniciarase por resolución da Comisión Provincial de
Vivenda, que se publicará no taboleiro de anuncios
do concello en que radiquen as vivendas, nos das
áreas provinciais do Instituto Galego da Vivenda e
Solo e na páxina web do organismo, e as ditas publi-
cacións substituirán as notificacións persoais de
conformidade co previsto no artigo 59 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

2. A resolución de inicio comprenderá, polo
menos, os seguintes extremos:

a) Número de vivendas e a súa localización.

b) Tipos de vivenda por superficie aproximada e
número de dormitorios en cada unha delas.

c) Réxime de adxudicación das vivendas da pro-
moción.

d) Condicións xerais de carácter económico que
rexerán na cesión en réxime de arrendamento ou
propiedade.

e) As reservas de conformidade co establecido no
artigo 55 da Lei de vivenda de Galicia.

f) Número de solicitantes que integren a lista de
espera en cada promoción, que será, como mínimo, o
dobre do número de vivendas que se van a adxudicar.

g) Data do sorteo.

h) Excepcionalmente, nos casos en que así se
determine en función da demanda e da composición


