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L’any 2015 ha estat un bon punt de partida per a les dades ma-
croeconòmiques, especialment si ens centrem en el creixement 
del PIB espanyol i la creació d’ocupació. Les reformes estructu-
rals dutes a terme en els últims anys fan preveure que tindran 
un impacte positiu en l’economia. En primer lloc, la flexibilitat 
introduïda en la reforma laboral permet un augment significa-
tiu dels ocupats. Altres elements que beneficiaran l’economia 
espanyola són d’una banda l’augment del crèdit bancari, espe-
cialment degut al despalanquejament de les llars i empreses i la 
reducció progressiva del deute en el sector privat. Les entitats 
financeres es troben en una millor situació per a concedir crè-
dit pels efectes positius de la reestructuració i la consolidació 
bancària. D’altre banda, els baixos nivells d’interès establerts 
actuaran com ha acceleradors del creixement.

En aquest sentit, el nostre sector es beneficia directament 
d’aquesta dinàmica de creixement favorable. El tercer trimestre 
del 2015 el PIB de l’economia catalana augmenta un 0,9% inter-
trimestral, de manera que la variació interanual s’enfila fins a un 
3,6%, amb creixements a l’alça en la indústria, la construcció i els 
serveis. Concretament, la construcció va créixer un 5% i s’espera 
que ho continuï fent en els propers trimestres. Tot sembla indicar 
que el segment de l’edificació residencial creixerà molt per sobre 
del total de la construcció; el 2015 va mostrar un repunt en les 
vendes que comença a esgotar l’estoc en algunes localitzacions, 
els preus han assolit el punt d’inflexió i comencen a mostrar sig-
nes positius, el crèdit per a nous projectes reapareix així com per 
a la compra d’habitatge que evoluciona amb una major fluïdesa. 
Aquesta millora de confiança en les perspectives de creixement, 
són un escenari òptim per a nous projectes.
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Aquest PDF permet emplenar les dades d’inscripció a partir del 
programa Adobe Acrobat, de manera que si estan interessats han 
d’omplir els camps del formulari, guardar el document amb les da-
des que es demanen i fer clic en el botó “enviar”. Si es troben amb 
algun problema per enviar el document emplenat, per favor desca-
rreguin el PDF en el seu ordinador i emplenin-ho des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: habitatgeifutur@apcebcn.cat

09:30 - 10:00

10:30- 11:00

11:00 - 11:15

L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’APCE, a apce@apcebcn.cat
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