
Organitza:

SESSIÓ IMMOBILIÀRIA

Alt Pirineu, Aran i la Cerdanya: 
reptes i oportunitats  
del sector immobiliari
Dilluns 4 de juliol de 2022  
de 10:00 a 13:00 hores 

Lloc: Ajuntament de la Seu d’Urgell - Sala d’actes. Plaça dels Oms 1 25700, La Seu d’Urgell

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

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 re-
habilitació 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.  

L’Associació de Promotors de Catalunya, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
i CaixaBank, celebra  aquesta sessió immobiliària 
per analitzar la situació de la promoció i construc-
ció a la zona i presentar les oportunitats que ofereix 
aquest àmbit territorial als empresaris i empresàries 
del sector, a més d’explicar la tasca que duu a ter-
me l’Associació per a promoure l’activitat promotora 
i constructora arreu de Catalunya. 

10:00 - 10:15 Recepció assistents

10:15 Benvinguda
Il·lm. Sr. Francesc Viaplana.  
Alcalde de la Seu d’Urgell

10:30 Finançament de les promocions  
immobiliàries
Sr. Blai Morera. Director Negoci Immobi-
liari. Centre d’Empreses de Negoci Immo-
biliari  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 jurídica-
tècnica d’Ediseguros Mediación

12:15 Problemàtiques del dia a dia de les em-
preses promotores i constructores: com 
gestionar-les de manera eficaç 
Sr. Josep Donés, Secretari general tèc-
nic de l’APCE

12:45 Col·loqui amb els assistents

13:00 Cloenda

Programa

Col·labora:

https://apcebcn.cat/jornades/vic-reptes-i-oportunitats-del-sector-immobiliari/

