




A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de 
Traballo e Benestar, pon a disposición da mocidade galega os ca-
dernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira 
sinxela e condensada, as moitas medidas que a Xunta de Galicia e 
outras administracións e entidades galegas están a executar a prol 
da mocidade. Trátase de informarvos sobre unha serie de accións e 
recursos en distintos ámbitos, como a educación, o emprego, a vi-
venda, a creatividade, o lecer, a movilidade…, de xeito que saibades 
os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir 
en cada momento.

En Vivenda Xove poderás atopar os recursos ao teu alcance para faci-
litar o acceso a unha vivenda.  





Guía de emancipación 
Guía editada no marco da colabo-
ración entre o Instituto da Xuven-
tude (Injuve) do Ministerio de Sa-
nidade, Política Social e Igualdade 
e a nosa Comunidade Autónoma 
para a promoción da igualdade de 
oportunidades dos mozos e mozas 
e nas que a mocidade pode atopar 

de forma sinxela e práctica aqueles recursos, a 
nivel estatal e autonómico, existentes no ámbito 
formativo, laboral e de acceso a vivenda para facili-
tar a súa emancipación.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/eman-
cipacionxove/guia_emancipacion_mocidade_ga-
lega.pdf

Oficina de Emancipación Xuvenil 
Tamén en colaboración co Injuve, 
a Dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado conta cun servizo 
de orientación, asesoramento 
e información nos ámbitos do 
emprego e da vivenda para a 
mocidade, a través da Oficina 

de emancipación xuvenil situada en Santiago de 
Compostela (na sede do Centro Coordinador de 
Información). Nela poderedes atopar información 
útil sobre recursos públicos neste ámbito así como 
participar nas actividades que organiza, dirixidas a 
facilitar a emancipación da mocidade galega.

Ademais lévase a cabo o Programa de bolsa de 
Vivenda Xove en alugamento, que ofrece vivendas 
en alugamento ás mozas e aos mozos menores de 
35 anos a prezos inferiores aos do mercado, e os 
propietarios contan cun seguro de caución e outro 
de multirisco.



ALUGUER
Axudas para a promoción  
de aloxamentos protexidos  
destinados a colectivos  
especialmente vulnerables

Vivendas cunha superficie útil entre 
40 e 45 metros cadrados destinadas 
ao alugamento por parte de colecti-
vos vulnerables (entre eles mozos/
as menores de 35 anos) ou colectivos 

específicos (persoas da comunidade universitaria 
ou investigadores e científicos).

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Programa Aluga
O programa Aluga, dirixido ao 
alugamento, busca a harmoniza-
ción e complementariedade co 
resto dos programas en materia 

de vivenda e substitúe ao Programa de vivenda en 
alugamento (PVA).  Consiste en axudas mensuais 
no alugamento de vivendas por parte de colectivos 
con maior dificultade no acceso á vivenda, entre 
os que se atopan  os 4070 mozos e mozas que se 
benefician deste programa anualmente.

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada



Renda básica de emancipación
A renda básica de emancipación está 
dirixida a mozos e mozas de entre 22 
e 30 anos, titulares dun contrato de 
arrendamento da vivenda na que resi-
den e que conten cunha fonte regular 
de ingresos inferiores aos 22.000 € 

brutos anuais. 5616 mozos e mozas benefícianse 
desta renda anualmente. 

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Adxudicación das vivendas  
de promoción pública en réxime  
de alugamento

Vivendas de protección oficial de 
promoción pública e vivendas 
cualificadas en núcleos rurais e en 
barrios históricos destinadas ao 
arrendamento (con ou sen opción 
a compra). Para acceder a este tipo 

de vivendas hai que inscribirse no Rexistro Único 
de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Dedución de IRPF por alugamento 
de vivenda habitual

Dedución dun 10% (con límite de 
300 €) en concepto de alugamen-
to da súa vivenda habitual.

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/ 
introducion-area-tributos/ 



COMPRA
Axudas para a compra dunha  
vivenda a través do Plan de vivenda 
e rehabilitación 2009-2012,  
mediante o recoñecemento  
do dereito ao financiamento estatal

Axudas para o acceso á vivenda 
en propiedade por parte da  xu-
ventude, para ó que é necesario 
estar inscritos no Rexistro Único 
de Demandantes de Vivenda 
da Comunidade Autónoma de 

Galicia. Anualmente beneficiáronse 556 persoas 
destas axudas. 

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Axudas para a compra de vivendas 
dentro do Plan de vivenda  
e rehabilitación 2009-2012,  
a través de incentivos á adquisición 
dunha vivenda usada,  
mediante recoñecemento  
do dereito ao finanzamento estatal 

Axudas para a compra dunha vivenda 
usada, unha vez que se está inscrito 
no Rexistro Único de Demandantes de 
Vivenda da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Benefícianse destas axudas 
140 personas cada ano.

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Fomento da rehabilitación privada, 
mediante axudas autonómicas  
e xestión das axudas estatais

Axudas para a rehabilitación privada 
de  vivendas situadas no ámbito rural, 
histórico ou dos camiños de Santiago. 
Benefícianse destas axudas arredor de 
1260 persoas anualmente.

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada

Axudas para a autopromoción  
de vivendas protexidas dentro  
do Plan de vivenda e rehabilitación 
2009-2012

Autopromoción de vivendas de 
protección autonómica, mediante 
a concesión de axudas económicas 
para a construción da súa propia 
vivenda. 

http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada



Adxudicación das vivendas  
de promoción pública, mediante  
o establecemento de reservas para 
menores de 35 anos

Acceso a vivendas de promoción 
pública para menores de 35 anos. 

http://igvs.xunta.es/web/igvs/
portada



Tipo reducido (4%) no ITP e AXD  
na adquisición de vivenda habitual 
para menores de 36 anos

Redución do ITP (4%) e AXD para 
menores de 36 anos no caso 
de que adquiran a súa primeira 
vivenda habitual. Anualmente 
7222 persoas benefícianse desta 
redución.

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/
introducion-area-tributos

Redución do ISD nas doazóns de 
diñeiro a fillos e fillas descendentes 
menores de 35 anos destinados á 
adquisición da súa primeira vivenda 
habitual

Redución do 95% da base im-
poñible no ISD en doazóns de 
diñeiro ata 60.000 € a fillos e fillas 
descendentes menores de 35 anos 
para a adquisición da súa primeira 
vivenda habitual. 222 persoas be-
nefícianse deste tipo de redución.

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/
introducion-area-tributos
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