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Concello de Vigo 

Xerencia Municipal de Urbanismo 

Oficina Municipal de Vivenda e Solo 

Edificio da Xerencia Mpal. de Urbanismo 

Praza do Rei s/n 36202 Vigo 

Atención ao público: Luns de 9:00 a 13:30 

 

REXISTRO ÚNICO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA DE GALICIA 
(Decreto 1/2010 do 8 xaneiro) 

 
 

QUEN debe inscribirse no Rexistro? 

• Todas as persoas ou unidades familiares ou convivenciais que estean interesadas en acceder 

a vivendas protexidas, en primeira ou sucesivas transmisións, que residan ou traballen en 

Galicia cuxa capacidade económica non exceda os límites establecidos para cada tipo de 

vivenda. 

• Soamente se admitirá unha solicitude por unidade familiar ou de convivencia, 

independentemente de que estea composta por unha ou varias persoas. 

 
EXCEPCIÓNS á obriga de inscrición: 

• As persoas que individualmente promovan a construción de vivendas de protección 

autonómica para uso propio, que non estean agrupados en cooperativas ou comunidades de 

propietarios. 

• As persoas que permutan solo por vivenda. 

• As cooperativas ou comunidades de propietarios que promovan vivendas de protección 

autonómica, salvo que teñan vivendas vacantes. 

• As organizacións sindicais e asociacións cando sexan promotores de vivendas, salvo que 

teñan vivendas vacantes. 

• Os demandantes de aloxamentos protexidos destinados a albergar persoas relacionadas coa 

comunidade universitaria ou investigadores científicos. 

• Os que accedan a unha vivenda protexida como consecuencia de realoxos. 

 
ONDE se presenta a solicitude de inscrición no Rexistro de Demandantes? 

• Pode presentar a solicitude tanto, no Rexistro das Oficinas da Xunta de Galicia en Vigo (Praza 

da Estrela, s/n), como por calquera outro medio dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015 de 

1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

LEMBRE QUE: 

• A vixencia da inscrición é de 3 anos dende a resolución administrativa de inscrición, debendo 

os demandantes solicitar a renovación da inscrición. 

• Deberá comunicar ao Rexistro calquera cambio das circunstancias persoais que se indican 

na solicitude (aumento ou cambio dos membros da unidade familiar, cambio nas 

circunstancias económicas, etc.) 
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COMO se realiza a inscrición no Rexistro de Demandantes? 

• As solicitudes de inscrición no modelo oficial presentaranse debidamente cubertas no Rexistro 

oportuno, xunto ca documentación esixida pola normativa reguladora para cada tipo de vivenda.  

http://igvs.es/web/actuamos/137 
 

Na solicitude INDICARASE: 

- NA INSCRICIÓN: 

Indicarase unha única sección ou, de existiren varias subseccións, unha única subsección 

e realizarase no tipo de vivenda e no réxime de adxudicación que sinale como preferente. 

- NAS ANOTACIÓNS: 

Se o/a solicitante reúne os requisitos para ser beneficiario/a de máis tipos de vivenda de 

entre os sinalados no artigo 7, ou doutro réxime de adxudicación, poderá solicitar e, de ser 

o caso, poderán practicarse inscricións complementarias. 

- A ELECCIÓN DOS CONCELLOS: 

Poderase sinalar un máximo de tres concellos: un como preferente e dous concellos máis 

como subsidiarios, que deben de ser limítrofes co indicado como preferente ou estar na 

mesma área de influencia. 

- A ELECCIÓN DO TIPO DE VIVENDA. 

O/a solicitante deberá indicar o tipo de vivenda ao cal opta. A opción elixida deberá 

adecuarse ao cumprimento dos requisitos esixidos para ser beneficiario/a dese tipo de 

vivenda, de entre as seguintes: 

▪ Vivendas de protección oficial de promoción pública promovidas polo IGVS (SECCIÓN 

PRIMEIRA) 

▪ Vivendas de protección oficial de promoción pública de núcleos rurais e cascos 

históricos (SECCIÓN SEGUNDA) 

▪ Vivendas protexidas de promoción privada ou pública promovidas por outros 

promotores: réxime especial, xeral e concertado e aloxamentos protexidos (SECCIÓN 

TERCEIRA) 

- A ELECCIÓN DO RÉXIME DE ADXUDICACIÓN: COMPRA, ALUGUER, ALUGUER CON 

OPCIÓN A COMPRA. 

O/a solicitante deberá indicar o réxime de adxudicación en que solicita a vivenda, debendo 

ter en conta a súa capacidade e posibilidades de financiamento para acceder á vivenda 

cando a solicite en propiedade. 

 

Examinadas as solicitudes presentadas, cando existan defectos subsanables, requirirase o/a 

interesado/a para que nun prazo de 10 días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Se 

é do seu interese, o/a solicitante facilitará un número de teléfono móbil onde recibir mensaxes de texto 

para conseguir unha rápida información sobre as vivendas do rexistro. 
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