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Alertas e información para demandantes de axudas de vivenda

P PORTADA
A Xunta de Galicia destina 5,7 millóns de
euros a concellos de menos de 50.000
habitantes para rehabilitar e conservar o
patrimonio construído

G GALICIA
Declárase a Área Rexurbe no Concello de Ribadavia

A Xunta de Galicia adxudica a redacción do proxecto de urbanización do entorno de San Paio de Navia
onde se construirán 1.600 vivendas protexidas
Publícanse as bases para poder acceder ás axudas para rehabilitación na ARI da Ribeira Sacra
Publícase no DOG a resolución pola que se declara a Área Rexurbe de A Coruña
O Concello de Cerdedo-Cotobade convertirá o antigo centro médico de Carballedo en catro vivendas de
alugueiro social
A Xunta de Galicia e a Asociación de Empresarios de Materiais para a Construción (Asemaco) colaboran por
oitavo ano consecutivo para incentivar a rehabilitación en Galicia
O prezo da vivenda en Galicia descende un 4,1% durante o segundo trimestre segundo Idealista
A Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia lanzan a Plataforma Urbanística Dixital
A Xunta de Galicia destina 278.000 euros á reparación e mellora de vivendas de promoción pública no
Concello de Mugardos
O proxecto Hydrangea gaña o concurso Driehaus para recuperar o entorno da rúa da Caramoniña

E ESPAÑA
Os datos do Colexio de Rexistradores e do Instituto
Nacional de Estatística confirman unha caída en
compravendas e hipotecas de vivendas no mes de maio

A Comunidade de Madrid e CONCOVI firman o Pacto Rexional pola Vivenda
Segundo os datos de idealista o prezo da vivenda en alugueiro sube un 1,2% no segundo trimestre
O Concello de Madrid paraliza os desahucios ata o 2021
O Índice Inmobiliario Fotocasa presenta unha subida do 1,6% no segundo trimestre de 2020
O Colexio de Rexistradores recolle a maior caída interanual no mes de maio cun descenso do 53,1%
O Goberno amplia ata setembro o prazo para solicitar a moratoria hipotecaria e do alugueiro de vivenda
O Goberno permite a promotores privados construír vivendas de alugueiro social en solos públicos
Madrid presenta un asistente virtual de licenzas urbanísticas
O Goberno envía a Comisión Europea o seu plan para rehabilitar 1,2 millóns de casas

I INTERNACIONAL
Os impagos dos inquilinos poñen ao mercado de alugueiro
en Nova York ao borde do colapso

O mercado da vivenda de EEUU presenta signos de recuperación no mes de maio
Os británicos seguen interesados en mercar vivendas en España

A AXENDA
SET
2020

INMOGalia. Salón inmobiliario de Galicia.
A Coruña. Setembro de 2020.
A Coruña

D DESTACADOS ANTERIORES
Convocadas as axudas ao alugueiro de vivenda destinadas
a persoas en situación de vulnerabilidade pola COVID-19

A Xunta de Galicia incrementa nun millón de euros a dotación da convocatoria 2020 do Bono de Alugueiro
Social
A Xunta destina preto de 2,7 millóns de euros ás Áreas de Rehabilitación declaradas en 41 concellos
galegos
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