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4. En todo caso, para as vivendas que se acollan a financiamento ou a axudas estatais,
estarase, en canto á duración do réxime de protección, ao que dispoña a correspondente
normativa reguladora das devanditas axudas.
Artigo 61. Extinción do réxime de protección e descualificación
1. O réxime de protección das vivendas extínguese polo transcurso do prazo de duración do réxime xurídico de protección ou tamén pola descualificación da vivenda por solicitude do seu titular.
2. O transcurso do prazo de duración do réxime de protección nas vivendas de protección autonómica determinará a extinción do réxime de protección da vivenda, que, sen
necesidade de declaración administrativa, se considerará libre para todos os efectos se,
transcorridos seis meses desde o cumprimento do prazo de duración do réxime de protección, non consta no rexistro da propiedade ningún asento contraditorio. Nestes casos, as
rexistradoras ou rexistradores cancelarán de oficio as notas marxinais relativas ao réxime
de protección. Nas vivendas de promoción pública será necesaria unha declaración administrativa emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na que se determine a extinción
do réxime de protección.
3. As vivendas protexidas de promoción pública así como as de protección autonómica
construídas nun solo desenvolvido por un promotor público non poderán ser obxecto de
descualificación mentres dure o seu réxime legal de protección.
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4. O resto das vivendas protexidas non poderá ser obxecto de descualificación ata que
non transcorrese na súa totalidade a primeira metade do prazo de duración do seu réxime
legal de protección, agás nos supostos taxados que se determinen regulamentariamente
baseados en razóns de interese público ou social. A descualificación comportará, en todo
caso, o previo reintegro das axudas ou dos beneficios recibidos.
5. En todo caso, para as vivendas que se acollan a financiamento ou a axudas estatais,
estarase, en canto á descualificación, ao que dispoña a correspondente normativa reguladora das citadas axudas.
Artigo 62. Superficie
1. As vivendas protexidas non poderán superar os 120 metros cadrados de superficie
útil.
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