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Introducció
L’habitatge vacacional a Catalunya
Dilluns 26 de juny de 2017
Segons l’Organització Mundial del Turisme les xifres mundials no paren de créixer. En 2016 han viatjat 46 milions més
que l’any anterior. Això suposa el setè any consecutiu de
pujades i un nou rècord històric. Les xifres de creixement
afecten països de tots els continents, amb l’excepció d’Orient
Mitjà per causes que es poden imaginar, però Europa és la
capdavantera: en 2016 va rebre 620 milions de turistes, el
50% de la quota mundial. Espanya ha batut el seu propi
rècord en augmentar en 7,2 milions el nombre de visites de
l’any anterior i superar per primera vegada els 75 milions de
turistes. El 2016 va ser un any de rècords a Catalunya, la
primera comunitat en nombre de visitants estrangers, que va
concentrar l’interès del 23,9% del total dels turistes que van
visitar tot el territori espanyol.
L’objectiu de la present jornada és de tractar sobre l’habitatge
vacacional a Catalunya tant des de l’anàlisi de l’oferta existent, com de la demanda interna i externa del mateix. També
serà objecte d’estudi els aspectes jurídics i fiscals a considerar en la venda a extrangers, així com del seu finançament
en fase de promoció i d’adquisició finalista.

Programa
Recepció i lliurament de la documentació

L’habitatge vacacional a Catalunya

09:30 - 10:15

Presentació de la jornada
Il·lm.Sr. Josep Poblet
Alcalde de Vila-seca
Sra. Mercè Dalmau
Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Cambrils
Sr. Benet Presas
Regidor Promoció Turística de l’Ajuntament
de Salou
Sr. Lluís Marsà
President de l’APCE

Dilluns 26 de juny de 2017

10:15 - 10:45

Anàlisi de l’oferta d’habitatge vacacional a
Catalunya
Sra. Consuelo Villanueva
Directora de Instituciones y Grandes Cuentas
de ST Sociedad de Tasación

10:45 - 11:15

La comercialització d’habitatge a l’exterior
Sr. Ramón Riera
President de FIABCI

11:15 - 11:45

Pausa-Cafè

11:45 - 12:15

Aspectes jurídics-fiscals a considerar en la
venda a extrangers
Sr. Antonio Gil
Soci de Cuatrecasas

12:15 - 12:45

El finançament de projectes d’habitatge
vacacional
Sr. Josep Casas
Director de Negoci Immobiliari: Direcció Territorial
de CaixaBank a Catalunya

12:45 - 13:30

Clausura de la Jornada
Sr. Jaume Masana
Director Territorial de CaixaBank a Catalunya
Sr. Eduard Brull

Aquest PDF permet emplenar les dades d’inscripció a partir del programa Adobe
Acrobat i Adobe Reader, de manera que si estan interessats han de completar els
camps del formulari, guardar el document amb les dades que es demanen i fer clic
en el botó “enviar”. Si es troba amb algun problema per enviar el PDF emplenat, per
favor, descarreguin el PDF en el seu ordinador i emplenin-ho des del mateix. Per a
qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Inscripció

09:00 - 09:30

President de la Comissió de Conjuntura
Econòmica, Turisme i Internacional de l’APCE
Sr. Daniel Roig
President de la Comissió Territorial
de la Província de Tarragona de l’APCE

Auditori Josep Carreras
Plaça Frederic Mompou, 1. 43480 - Vila-seca,
Tarragona
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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

