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Trobada immobiliària 2019
camp de Tarragona
Tarragonès, alt camp, Baix camp, conca de Barberà,  
priorat i Baix penedès
Dimarts 19 de novembre del 2019 de 11:00 a 13:30 hores 
cambra de comerç de Reus 
carrer Boule, 2 ·  Reus

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.

Organitza:

ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE CATALUNYA



Desenvolupament de la Trobada
I. Inauguració 
Sr. Jaume Masana
Director Territorial de CaixaBank a Catalunya
Sr. Daniel Roig
President de la Comissió Territorial de la Província de Tarragona de l’APCE

II. Conjuntura econòmica sectorial: especial referència a les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, el 
Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Baix Penedès. Presentació dels resultats de l’estudi 
d’oferta de nova construcció de l’APCE.

III. Reactivació del sector immobiliari i el seu finançament.
IV. Conjuntura jurídica sectorial: Administració estatal, autonòmica i local.

Sr. Marc Torrent
Director General de l’APCE
Sr. Víctor Martínez
Director del Centre d’Empreses Negoci Immobiliari de Caixabank. Direcció territorial de Catalunya
Sr. estanislau codina
Assessoria Jurídica - Tècnica. Ediseguros Mediación, Correduria d’assegurances de l’APCE
Sr. Josep Donés
Secretari General Tècnic de l’APCE

V. Col·loqui amb els assistents.
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Les incripcions a la trobada es fan a través de la nostra pàgina web (https://apcebcn.cat/c/jornades/) 
Cliqui a l’enllaç facilitat a continuació per omplir el formulari d’inscripció:
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