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DO 1 AO 15 DE SETEMBRO

P PORTADA
Medio Ambiente destinou máis de tres
millóns de euros á rehabilitación de case
cen vivendas de mestres en trinta concellos
de Galicia

G GALICIA
A Xunta licita por case 500.000 euros a redacción dos
proxectos de rehabilitación de trece inmobles en Ferrol
Vello

A Coruña, a cidade galega que máis fianzas demanda
A Xunta prevé sacar a concurso o solo residencial do parque ofimático en A Coruña
Renace o mercado de pisos de luxo en Pontevedra
O edificio de O Piricoto de Castrelos, en Vigo, obtén a licencia de primeira ocupación
Ponse á venda as vivendas do residencial Las Anclas, en Ares
Ángeles Vázquez avanza que este outono comezarán as obras do edificio número 1 da rúa Argüelles no
barrio de Ferrol Vello
O gasto mensual en alugueiro en Vigo increméntase un 15 por cento en un ano
A Estrada, o único dos grandes concellos da comarca que revaloriza as súas vivendas no último ano
Nun terzo dos concellos galegos non consta demanda de vivenda pública
Por primeira vez unha vivenda galega recibe o certificado Breeam de sustentabilidade
As obras do bloque do Ofimático volverán a salir a concurso
As rebaixas no prezo das vivendas da Costa da Morte dinamizan o mercado inmobiliario da zona

E ESPAÑA
A compravenda de vivendas sitúase en cifras récord
segundo o INE

As empresas cotizadas de investimento inmobiliario acumulan 42.000 vivendas na súa carteira
Liberbank saca á venda 1.590 inmobles en toda a Península con descontos de ata o 50 por cento
O prezo medio da vivenda de segunda man en España crece un 5,32 por cento
O prezo da vivenda modera o seu comportamento en España segundo a tasadora Tinsa
Cajamar comercializa a nova "Hipoteca verde" para xente xove e de perfil dixital
Aragón inviste 14 millóns de euros na rehabilitación de case 6.000 vivendas
Segundo estimacións do Consello Xeral do Notariado, a compra de vivenda e o prezo caen no mes de
xullo en España
O Tribunal Supremo impide os desafiuzamentos por menos de 12 mensualidades impagadas
Segundo o portal Fotocasa, a idade media para compartir piso en España increméntase dende os 29 aos
34 anos

I INTERNACIONAL
O avogado do Tribunal de Xustiza da Unión Europea
declara ilegais as hipotecas con interese ao IRPH

As vivendas de alugueiro, un serio problema para os estudantes en Francia
Estímase un 7 por cento de caída no prezo da vivenda en Londres se se produce o Brexit duro

A AXENDA
18-20
OCT
2019

Vivienda Fusión. Zaragoza. 2019 18/10/2019- 20/10/2019

25-27
OCT
2019

Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. Madrid. 2019
25/10/2019- 27/10/2019

Zaragoza

Madrid

4-8
NOV
2019

Le Mondial du Bâtiment. París. 2019 4/11/2019- 8/11/2019
Madrid

D DESTACADOS ANTERIORES
A Xunta repartirá preto de tres millóns de euros para
actuar sobre as áreas de rehabilitación integral de sete
concellos

Os galegos dispoñen ata o 30 de agosto para solicitar axudas á eficiencia enerxética, seguridade e
accesibilidade de vivendas
A Xunta inviste 1,6 millóns de euros en axudas a menores de 35 anos para a compra de vivendas
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