
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Comunicado conjunto de la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios de          
Tarragona y la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña (AIC) en relación a acciones de              
cooperación en beneficio del colectivo APIs de Cataluña 
 
Tras varias rondas de conversaciones, la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios de            
Tarragona y la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña (AIC) han llegado a un acuerdo              
mediante el cual inician un periodo de cooperación conjunta en temas puntuales de interés              
común. Estas acciones tienen como objetivo defender la profesión, los intereses           
profesionales de los agentes inmobiliarios y proteger a los consumidores.  
 
Entretanto prosiguen las conversaciones en el seno del Consell General Catalá, tendentes a             
buscar soluciones creando sinergias colaborativas para emprender un cambio hacia una           
fórmula de unión asociativa definitiva. No obstante, cualquier actuación será presidida por los             
principios básicos de respeto territorial e independencia presupuestaria. Es común el           
convencimiento entre ambos presidentes y sus respectivas Juntas de que lo mejor para el              
colectivo de APIS de Cataluña es terminar todos asociados bajo un mismo paraguas.  
 

Así mismo nos comprometemos a informar de los avances sobre esta cuestión en la que               
seguiremos trabajando en beneficio de todos los colegiados y asociados de ambas            
organizaciones. 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Comunicat conjunt de l'Associació Professional d'Agents Immobiliaris de Tarragona i          
l'Associació d'Immobiliaris de Catalunya (AIC) en relació amb accions de cooperació en            
benefici del col·lectiu APIs de Catalunya 
 
Després de diverses rondes de converses, l'Associació Professional d'Agents Immobiliaris de           
Tarragona i l'Associació d'Immobiliaris de Catalunya (AIC) han arribat a un acord mitjançant el              
qual inicien un període de cooperació conjunta en temes puntuals d'interès comú. Aquestes             
accions tenen com a objectiu defensar la professió, els interessos professionals dels agents             
immobiliaris i protegir als consumidors.  
 
En l’entretant prossegueixen les converses en el si del Consell General Català, que tendiran a               
buscar solucions creant sinergies col·laboratives per a emprendre un canvi cap a una fórmula              
d'unió associativa definitiva. No obstant això, qualsevol actuació serà presidida pels principis            
bàsics de respecte territorial i independència pressupostària. És comú el convenciment entre            
tots dos Presidents i les seves respectives Juntes que el millor per al col·lectiu d’APIS de                
Catalunya és acabar tots associats sota un mateix paraigua.  
 
Així mateix ens comprometem a informar dels avenços sobre aquesta qüestió en la qual              
continuarem treballant en benefici de tots els col·legiats i associats de totes dues             
organitzacions. 
 
 


