A Consellería de Vivenda e Solo concederá aos promotores individuais para uso propio de vivendas de réxime especial e prezo xeral acollidos ao sistema de financiamento para primeiro acceso á vivenda en propiedade, que formalizaran o préstamo convido as seguintes subvencións :

AXUDAS PARA O  PRIMEIRO ACCESO  PARA INGRESOS ≤  3,5 IPREM
Con ingresos ≤ 1,5 IPREM en situación de emerxencia social:  
-Chabolismo 2 anos anteriores a solicitude              
-Emigrantes retornados nos 2 últimos anos
 Con ingresos ≤2,5 IPREM
Xente moza con idade ≤ 35 e ≥  65 anos adquirentes de vivendas de 40 a 45 m2
Axuda a xente moza de ≤ 35 anos  para  gastos constitución/ subrogación de hipoteca e outros gastos de entrada
Familias 1-2 fillos
 
Familias 3-4 fillos
 
Familias 5 ou máis
 
Outras circunstancias: (*)
§  monoparental
§   discapacidade
§   ≥  65 anos
§   vítimas
25%  do prezo da vivenda, co  límite de:17.000 €
2.500 €
1.500 €
600 €
1.000 €
2.000 €
4.000 €
2.000 € (por cada circunstancia)
(*) Monoparental: Unidade familiar formada unicamente polo pai ou a nai e os fillos. Discapacidade: Unidade familiar na que haxa persoas con discapacidade nas condicións establecidas na lexislación sobre o imposto sobre a renda das persoas físicas. ≥ 65 anos: Unidade familiar que teña ao seu cargo a algunha persoa de máis de sesenta e cinco anos ou cando o solicitante teña esa mesma idade. Vítimas: Unidade familiar na que haxa vítimas de violencia de xénero ou do terrorismo.  
Todas estas axudas correspondentes a cada circunstancia persoal ou familiar son acumulables entre si, excepto a axuda para situacións de emerxencia social que non e acumulable coa de ingresos ≤ 2,5 o IPREM
 
A concesión das axudas efectuarase cando se entregue a escritura pública inscrita no rexistro da propiedade que acredite a transmisión da vivenda e a obtención do préstamo convido; deberá acreditarse no prazo de 4 meses contados desde a inscrición no rexistro de propiedade da escritura pública de compravenda e do préstamo convido.
