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2. Quédalle prohibido á persoa vendedora ou arrendadora dunha vivenda suxeita a calquera réxime de protección a percepción de calquera tipo de sobreprezos, cantidades ou
primas de ningunha especie, superiores aos legalmente fixados como prezos máximos de
venda ou renda, incluso por melloras, obras ou instalacións complementarias distintas ás
que figuren no proxecto de obra da referida vivenda. Esta prohibición esténdese ao mobiliario que se integre ou se sitúe na vivenda pola persoa vendedora.
3. A venda dunha vivenda protexida non poderá, en ningún caso, impoñer a esixencia
de adquisición dun anexo non vinculado á vivenda ou dunha superficie do edificio que non
estea suxeita á cualificación. Nos supostos de promoción por cooperativas, non se lles poderá repercutir nin exixir ás socias ou aos socios, polos devanditos anexos non vinculados
ou polas superficies do edificio non suxeitas a cualificación, máis custos ca os efectivamente derivados da súa propia construción.
4. Sen prexuízo das sancións administrativas que procedan, serán nulas as cláusulas
ou estipulacións que establezan prezos superiores aos máximos autorizados na normativa
aplicable, debendo entenderse tales estipulacións referidas ao prezo ou á renda máximos
legais aplicables.
Artigo 67. Limitacións da facultade de dispoñer
1. O réxime de disposición das vivendas protexidas queda suxeito ás limitacións establecidas nesta lei e nas normas que a desenvolvan.
2. Regulamentariamente determinarase o prazo no que as vivendas protexidas poderán
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transmitirse inter vivos. En calquera caso, a persoa adquirente deberá cumprir os requisitos establecidos para ser persoa adxudicataria de vivendas protexidas.
En situacións excepcionais debidamente xustificadas e previstas regulamentariamente,
o Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá autorizar a transmisión da vivenda antes do
transcurso do prazo establecido, e, se é o caso, exixirase a cancelación previa do préstamo
e o reintegro das axudas económicas directas recibidas da Administración, cos xuros legais
correspondentes.
3. As vivendas protexidas promovidas para alugueiro poderán ser vendidas, de xeito
individualizado ou por promocións completas, en calquera momento do período de vinculación ao devandito réxime de uso, logo da autorización polo Instituto Galego da Vivenda e
Solo e nas condicións fixadas regulamentariamente.
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As novas persoas propietarias, que terán que destinar as vivendas a alugueiro, subrogaranse nos dereitos e nas obrigas das anteriores persoas propietarias.
Artigo 68. Cláusulas obrigatorias e visado de contratos
Os contratos de arrendamento e de transmisión das vivendas protexidas deberán
conter as cláusulas que se determinen regulamentariamente e presentarse para o seu
visado ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo mentres dure o seu réxime legal de
protección.
Artigo 69. Rexistro da propiedade
As prohibicións e limitacións á facultade de dispoñer que resulten da cualificación como
vivenda protexida de acordo coa normativa aplicable deberán constar na correspondente
escritura pública, e consignaranse no rexistro da propiedade no respectivo asento rexistral, para o que se deberá achegar o contrato visado ou certificado do Instituto Galego da
Vivenda e Solo.
Artigo 70. Arbitraxe
A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia fomentará a inclusión de cláusulas nos contratos de compravenda e arrendamento de vivendas protexidas que posibiliten
a resolución das controversias que puidesen orixinarse no cumprimento de tales contratos
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mediante arbitraxe, que se regulará conforme a súa normativa aplicable.
Artigo 71. Adquisición de dereitos ou facultades derivados dos réximes xurídicos de
protección de vivendas
En ningún caso poderán adquirirse por silencio administrativo dereitos ou facultades
derivados dos réximes xurídicos de protección de vivendas, en contra do disposto nesta lei
e nas súas disposicións de desenvolvemento.
Artigo 72. Solo para vivendas protexidas
1. No ámbito da lexislación de ordenación do territorio, o Instituto Galego da Vivenda e
Solo poderá impulsar e elaborar os instrumentos de ordenación necesarios e adoptar as
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