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El sEctor immobiliari  
a les terres de Ponent
Divendres 31 de març de 10:00 a 13:00 hores 
CEI Centre d’Empreses i Innovació de la Paeria de Balaguer - Sala Polivalent
C/ Sant Pere 1-19 25600 Balaguer

El sector promotor i constructor a Catalunya és la 
tercera activitat econòmica en aportació al PIB ca-
talà, a més de ser generadora d’ocupació: per cada 
habitatge construït, es creen 2,5 llocs de treball. En 
matèria fiscal, la càrrega impositiva que afecta al 
sector suposa el 20% del preu final d’un immoble, 
amb la recaptació que això implica per a les admi-
nistracions públiques. 

Amb l’aprovació dels Fons Next Generation EU i la 
important partida destinada a la rehabilitació ener-
gètica 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 glo-
bal de futur.

L’Associació de Promotors de Catalunya, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Balaguer i Caixa- 
Bank, celebra aquesta sessió immobiliària per ana- 
litzar la situació de la promoció i construcció a la 
zona i presentar les oportunitats que ofereixen les 
comarques de Ponent 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 
Sr. Jordi Ignasi Vidal,  
Paer en Cap

10:30 Perspectives del mercat immobiliàri
Sr. Francesc Castelló. 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 Assegurances vinculades al sector       
promotor, constructor i patrimonialista      
Sr. Estanis Codina, assessoria jurídica-
tècnica d’Ediseguros Mediación

12:00 Problemàtiques del dia a dia de les em-
preses promotores i constructores: com 
gestionar-les de manera eficaç 
Sr. Josep Donés, secretari general tècnic 
de l’APCE

12:30 Col·loqui amb els assistents

13:00 Cloenda

https://apcebcn.cat/jornades/el-sector-immobiliari-a-les-terres-de-ponent/

