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Haya Real estate és una companyia referent en el sector 
de servicing immobiliari, amb línies de negoci que abar-
quen des de la gestió d’actius financers, la comercialització 
d’immobles, la valoració i desenvolupament de promocions 
immobiliàries així com la gestió patrimonial.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama 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: aula@apcecat.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@apcecat.cat

09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació

09:30 -10:00 Presentació de la sessió 
Sr. Xavier Vilajoana
Vicepresident de l’apCe

10:00 - 11:00 Presentació d’Haya. Informació d’actius 
immobiliaris en oferta
Sr. eduardo alvarez Garrido
Director de Marketing i Desenvolupament de 
Negocis d’Haya Real estate

Sr. Jorge Pérez Seijo
Director de l’equip de Gestió de Deute per a 
Catalunya i Balears d’Haya Real estate

11:00 - 11:15 Col·loqui Global
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