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CONTINGUT
Des de l’esclat el 2008 de la crisi immobiliària, la compra-venda de pisos s’ha
estancat, i el sector immobiliari s’ha vist obligat a centrar-se en absorbir l'estoc de
pisos buits construïts en els anys de bonança. Amb el govern espanyol i la banca
demanant als promotors que segueixin rebaixant els preus, i els promotors
assegurant que no els poden rebaixar més i criticant les darreres mesures fiscals
preses pel govern –augment de l'IVA i eliminació de la deducció per rendes
superiors a 24.000 euros–, aquest curs té per objectiu reflectir la situació actual
del mercat immobiliari, principalment el residencial, i reflexionar sobre les
perspectives de futur. S’hi farà un èmfasi especial en la relació entre l'economia i
el sector immobiliari, i s’hi analitzarà la situació de diversos segments de mercat
–oficines, hotels, i altres. A la vegada, s’hi plantejaran possibles solucions que
permetin superar la crisi immobiliària amb el menor espai de temps possible.

1. Quan deixarà de caure el preu de l'habitatge?
2. Taula rodona: «La dació en pagament: una solució o un problema afegit?»
3. El futur de l'habitatge de protecció oficial a Catalunya
4. Taula rodona: «Els periodistes i el mercat residencial: hi haurà aviat un nou
boom immobiliari a l'Estat espanyol?»
5. La inversió immobiliària: les claus de l'èxit
6. Taula rodona: «El futur del mercat de les oficines, els locals comercials i les
naus industrials a l'Estat espanyol»

7. Quant val el meu pis?
8. Taula rodona: «La relació amor-odi entre el sector bancari i l'immobiliari»
9. Lloguerversus compra: adéu a la cultura de la propietat?
10. Taula rodona: «Com i quan sortirem de la crisi immobiliària?»

LOCALITZACIÓ
Edifici Històric de la UB. Barcelona

Dates: Del 4 al 8 de juliol
Horari: tarda, de 16 a 20.30 h
Durada: 20 o 30 h
Preus, descomptes i reconeixement amb crèdits: 
consulteu la "Informació general"


