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A Xunta regulará un rexistro de axentes intermediarios no eido da 
vivenda para dotar de seguridade xurídica ao sector

O IGVS destinará 73 M€ a facilitar o acceso dos 
galegos a unha vivenda, a metade do seu 
orzamento para 2023

PORTADAP

España rexistrou ata o último trimestre 640.082 compravendas de 
vivenda, a cifra máis alta dende 2008

ESPAÑAE

INTERNACIONALI

O mercado da vivenda enfróntase a unha caída dos prezos nos 
vindeiros anos segundo os expertos

AXENDAA

O Goberno aproba un decreto para axilizar o desembolso das axudas para o alugueiro da mocidade e do 
Plan Estatal de Vivenda

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda xestionará o 
próximo ano 533,5 M€, o seu maior orzamento, para cumprir co 
obxectivo estratéxico de impulsar 1.200 novas vivendas públicas
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As previsións indican que os prezo da vivenda no Reino Unido caerán durante o 2023

Aprobada a primeira normativa galega de vivendas colaborativas ou ‘cohousing’

Máis de tres millóns de persoas aínda se benefician da dedución por vivenda

Marbella Home Meeting, decembro 2022

Marbella
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A Xunta avanza na rehabilitación de dous edificios en Vilalba para convertelos en vivendas de promoción 
pública

Entregadas en Ferrol as dúas primeiras vivendas de promoción pública rehabilitadas a través do 
programa Rexurbe

A Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo aproba o proxecto de urbanización do Barrio do Cura onde 
se construirán 260 vivendas

A Xunta concede máis de 660.000 € en préstamos sen xuros aos Concellos de Cerdedo-Cotobade, 
Cortegada, Lobios, Porto do Son e Rubiá para actuacións de rehabilitación

Segundo Fotocasa o prezo da vivenda de segunda man aumentou en España un sete por cento en 
outubro

Nova York, Boston e San Francisco son as cidades máis caras para o alugueiro nos Estados Unidos con 
prezos por riba dos 3000 dólares de media

Toronto, Frankfurt e Zúrich son as cidades do mundo onde existe maior risco de burbulla inmobiliaria 
segundo UBS

Adxudicados o proxecto e a dirección de obra para rehabilitar dúas vivendas na rúa Catedral, na Tinería 
en Lugo

A compravenda de vivenda aumentou en setembro en Galicia segundo o Centro de Información 
Estadística Notarial

Segundo o Diario de Pontevedra o 10% das familias da provincia están por riba da taxa de esforzo 
hipotecaria recomendada

O Concello de Ribadeo quere adquirir inmobles na zona de Cabanela para rehabilitar e crear vivendas 
para a mocidade

Durante o 2021 construíronse en Vigo un total de 198 edificacións residenciais

A mocidade galega destina de media o 58% do seu soldo para poder pagar o alugueiro

O Concello de Sober licita obras para ofrecer vivendas en réxime de alugueiro a persoas novas

En Galicia rexistráronse 967 compras de vivenda en setembro sen necesidade de préstamo hipotecario

Segundo Pisos.com o alugueiro aumentou en Galicia un 2,74% con respecto a 2021 no mes de outubro

O prezo de alugueiro sobe un 6,4 % interanual en outubro en España segundo Idealista

As licenzas para realizar obras de vivenda nova mantéñense con respecto ao 2021

SIMA Salón Inmobiliario de Madrid, maio 2023
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