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Alertas e información para demandantes de axudas de vivenda

P PORTADA
A Xunta asumirá o 100% do alugueiro do
Bono Social en 2021

G GALICIA
A Xunta brinda a súa colaboración para aprobar en
xaneiro o Plan de dinamización da Área Rexurbe de
Mondoñedo

A COVID lastra as vendas de vivendas en Galicia cun 19% menos que fai un ano
Abriránse tres vivendas comunitarias en A Coruña e O Burgo para maiores sen recursos
A compravenda de viviendas en Galicia cae un 7,2% en outubro
A Xunta entrega catro vivendas de promoción pública en diferentes barrios de Lugo
O ARI rehabilitará 400 vivendas no centro de Marín ata 2022
O novo urbanismo será verde, aberto, social e será un importante motor económico
Nove proxectos de rehabilitación nas tres ARI de Vilagarcía reciben financiación pública para as obras
O sector da construcción en Galicia mantén as cifras alcanzadas en 2019
Leve repunte na venda de viviendas en Ourense
Medio Ambiente apoia ao Concello de Vilar de Santos no impulso de actuacións en materia de
rehabilitación

E ESPAÑA
O investimento inmobiliario en España caerá un 30% en
2020 e rozará os 9.000 millóns segundo CBRE

A promotora inmobiliaria Quabit prevé unha caída do 7% do prezo da vivenda de segunda man e
estabilidade na obra nova
O INE cifra en 321.000 as vivendas turísticas que hai en España, o 1,3% do parque total
O prezo da vivenda volverá a cair en 2021, segundo expertos
O 20% dos municipios de España non rexistrou ningunha compravenda de vivenda entre xaneiro e
setembro
A firma de hipotecas volve a taxas negativas en España tras caír un 5,9% en outubro
Andalucía, Comunidade Valenciana e Madrid salvaron a venda de casas en verán

I INTERNACIONAL
A pandemia reduce a diferenza do prezo das casas nas
grandes cidades do sur de Europa

Irlanda ten o custo de vivenda máis alto da UE despois de dez anos de aumento de prezos
Londres foi declarada como a segunda mellor cidade para o investimento inmobiliario en Europa en 2021

A AXENDA
27-30
MAI
2021

Salón Inmobiliario de Madrid SIMA.
IFEMA Madrid. 27 ao 30 de maio de 2021.
Madrid

D DESTACADOS ANTERIORES
Medio Ambiente disporá o próximo ano de 373 millóns, o
seu maior orzamento desde 2016, para impulsar a
recuperación empresarial, o acceso á vivenda e a xestión
moderna e eficaz dos residuos

A Xunta convocará a comezos de 2021 unha liña de axudas con 17 millóns de euros para mellorar a
eficiencia enerxética de edificios existentes
Medio Ambiente e Concello traballarán da man para declarar a área Rexurbe de Ferrol Vello que permita
avanzar na completa rexeneración deste ámbito
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