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DO 16 AO 31 DE DECEMBRO

Alertas e información para demandantes de axudas de vivenda

P PORTADA
A Xunta reformula o programa de vivendas
baleiras para ofertar fogares nos concellos
con maior demanda e dar seguridade aos
propietarios

G GALICIA
A Xunta convoca o Bono alugueiro social co que asumirá o pago
da totalidade da renda mensual dos beneficiarios

A Xunta rehabilita unha ducia de vivendas en Ferrol e Viveiro para promover a integración de familias
desfavorecidas
Aproin fixo entrega dos premios aos mellores edificios construidos no 2020
Feijóo resalta que a Xunta acaba de prorrogar o Consorcio Casco Vello de Vigo no que leva investidos
29 M€
A Xunta renova o convenio co Casco Vello de Vigo por catro anos
A Coruña é a terceira urbe española na que máis sube o prezo da vivenda
Tui contará con 150.000 euros para a rehabilitación do Conxunto Histórico
A Xunta financia con 60.000 € a humanización da praza da Verdura e a adquisición dunha vivenda na
Merca
O prezo dos alugueiros subiu un 9,5% en Santiago respecto do ano pasado
A Xunta aproba esta semana os presupostos con axudas á compra de vivendas para os xóvenes
O sector da construcción pecha o ano en positivo en A Coruña a pesares da Covid
Iníciase unha nova fase de rehabilitación de vivendas en Vigo que mobiliza 1,6 millóns
As vivendas sociais de Cabana adxudicaranse a principios de ano
A Xunta e a Federación de Empresas de Rehabilitación de Vivendas colaborarán para difundir entre o
sector as condicións de acceso as axudas dos fondos europeos
Vigo conta cun amplo parque de vivendas á venda para a rehabilitar
A Xunta aposta pola rehabilitación de catro antigas vivendas dos mestres da Lama para alugueiro social
cun investimento de 144.000 €

E ESPAÑA
O prezo da vivenda subirá un 4% o vindeiro ano polo coste dos
materiais segundo CaixaBank

A venda de pisos de segunda man impulsa as reformas para aumentar o seu valor
A firma de hipotecas rexistra o mellor outubro dende 2010
O Concello de Madrid sortea 316 vivendas en alquiler cun prezo medio mensual de entre 150-250 euros
A inflación pode frear o número de compradores de vivenda o vindeiro ano
O 75% dos inquilinos que negocian os alugueiros conseguen unha rebaixa do prezo

I INTERNACIONAL
O mercado da vivenda en Europa acada subidas de prezos de
dobre díxito

A propiedade de vivendas sen hipoteca en Reino Unido reducirase nos vindeiros anos
Os alugueiros suben un 7,4% en Portugal no terceiro trimestre

A AXENDA
10-11

FEB
2022

II Congreso Nacional de Vivienda.
Valencia.10-11 de febreiro de 2022.
Palacio de Congresos de Valencia

D DESTACADOS ANTERIORES
A Xunta activa a plataforma dixital de núcleos rurais en estado
de abandono e anima aos concellos a incorporar inmobles
baleiros

A Xunta asumirá o 100% do alugueiro do Bono Social en 2021
Galicia reclama ao Goberno que axilice os fondos europeos destinados á vivenda e simplifique a súa
tramitación administrativa
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