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El Producte Interior Brut (PIB) va registrar un creixement del 0,6% en el ter-
cer trimestre de l’any, segons les dades de la Comptabilitat Nacional publica-
des per l’INE. En termes interanuals, l’economia espanyola va créixer el 2,4% 
en el tercer trimestre. Es constata el manteniment del creixement real i nomi-
nal de l’economia espanyola en un entorn d’incerteses internacionals. El diferen-
cial de creixement segueix essent favorable a Espanya respecte a la zona euro. 

Es manté la fortalesa de la demanda nacional, amb una contribució de 2,8 punts 
al creixement interanual del PIB, lleugerament inferior a la del trimestre anterior. La 
demanda externa neta millora el seu comportament, situant-se la seva aportació al 
creixement interanual en -0,4 punts percentuals. També continúa en positiu la creació 
d’ocupació.
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 09:45 Presentació de la conferència

Sr. Eduard Brull
President de la Comissió de Conjuntura Econòmica, Turisme i 
Internacional de l’APCE

09:45 - 10:45 Conjuntura econòmica i perspectives pel 2019. Especial 
referència al sector immpbiliari. 

Sr. Guillem López-Casasnovas 
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

10:45 - 11:15 Col·loqui global
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