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Organitza:

Trobada immobiliària
Comarques del Pallars Jussà i
la Noguera
Dijous 2 de juny de 2016
Hotel Segle XX
Plaça de la Creu 8, Tremp

Inscripció

Introducció
Trobada immobiliària
Comarques del Pallars Jussà i la Noguera
Dijous 2 de juny de 2016 de 10:30 a 13:00 hores

La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en
cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores de tot el territori. Dins d’aquesta
voluntat, l’APCE conjuntament amb CaixaBank ha desenvolupat un programa de trobades informatives per plantejar a les empreses i els empresaris del sector la manera d’encarar els problemes més comuns (caducitat de
llicències, obres aturades, refinançaments, interlocució amb la Sareb, gestió patrimonial dels estocs) que es troben
en la seva tasca diària, així com la represa de l’activitat en àmbits concrets (modificacions normatives per facilitar
l’activitat, diversificació de l’activitat, reinici d’obres aturades).
Les dades mostren alhora un factor importantíssim com és la recuperació de la concessió de crèdit nou, tot i que
de forma molt gradual des del nivell mínim registrat al setembre de 2013, és essencial per a potenciar la demanda
d’habitatge. Tot plegat suggereix, que la correcció del sector immobiliari pot haver arribat al seu final.

Desenvolupament de la Trobada
I. Conjuntura econòmica sectorial: especial referència a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera.
II. Reactivació del sector immobiliari i el seu finançament.

Trobada immobiliària
Comarques del Pallars Jussà i la Noguera
Dijous 2 de juny de 2016

Hotel Segle XX
Plaça de la Creu 8, Tremp

Empresa
Nom
Adreça
Població i Codi Postal
e-mail

Dades de l’assistent
Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

III. Conjuntura asseguradora sectorial: Les assegurances adaptades al moment actual.

Nom

IV. Conjuntura jurídica sectorial: Administració estatal, autonòmica i local.

Càrrec

Sr. Marc Torrent
Director General de l’APCE
Sr. Miquel-Àngel Pla
Director Negoci Immobiliari Est i Sud de CaixaBank
Sr. Estanislau Codina
Ediseguros Mediación, Correduria d’assegurances de l’APCE
Sr. Josep Donés
Secretari General de la Federació Catalana de Promotors (FECAPCE)

e-mail

V. Col·loqui amb els assistents.

“Anàlisi dels assumptes prioritaris que ocupen
l’actualitat del sector en el territori”

Telèfon

Inscripcions i consultes

Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92 · apce@apcebcn.cat
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
Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”.
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau,
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per
a qualsevol dubte i/o aclariment: apce@apcebcn.cat

