SE SS I Ó I M M O B IL IÀ R IA

Costa Daurada: reptes
i oportunitats del sector
immobiliari
Dimarts 14 de juny de 2022
de 10:00 a 13:00 hores
Centre Cívic Les Basses - Carrer Sant Pere, 32 43850, Cambrils

Programa
10:00 - 10:15 Recepció assistents
10:15

Benvinguda
Sr. Daniel Roig, President de la Comissió
Territorial de l’APCE a Tarragona

10:30

Finançament de les promocions
immobiliàries
Sr. Blai Morera. Director Negoci Immobiliari. Centre d’Empreses de Negoci Immobiliari de Caixabank. Direcció Territorial
Catalunya

11:00

Presentació dades conjuntura
immobiliària
Sr. Marc Torrent, director general
de l’APCE

11:45

Com aprofitar millor les assegurances
del sector
Sr. Estanis Codina, assessoria jurídicatècnica d’Ediseguros Mediación

12:15

L’Associació de Promotors de Catalunya, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Cambrils i CaixaBank, celebra aquesta sessió immobiliària per analitzar la situació de la promoció i construcció a la
zona i presentar les oportunitats que ofereix la Costa
Daurada als empresaris i empresàries del sector que
treballen a la zona, a més d’explicar la tasca que duu
a terme l’Associació per a promoure l’activitat promotora i constructora arreu de Catalunya.

Problemàtiques del dia a dia de les empreses promotores i constructores: com
gestionar-les de manera eficaç
Sr. Josep Donés, Secretari general tècnic de l’APCE

12:45

Col·loqui amb els assistents

13:00

Cloenda
Il·lm. Sr. Oliver Klein,
Alcalde de Cambrils

Organitza:

El sector promotor i constructor a Catalunya és
una de les activitats econòmiques que serà clau
per a la recuperació econòmica del conjunt del
país després de la crisi creada per la pandèmia.
Amb l’aprovació dels Fons Next Generation EU,
els quals destinen una important partida a la rehabilitació energètica dels edificis i a l’impuls de la
construcció de promocions d’habitatges de lloguer
assequible, més que mai cal incentivar l’activitat
del sector promotor i constructor, agent necessari
en aquest repte global de futur.

Col·labora:

Més informació:
Tel. 932 374 967 · www.apcecat.cat · apce@apcecat.cat

