
 

 

               

Segona jornada virtual 

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, Instrument per a una Nova 

Agenda Urbana 

20 de novembre de 2020 

 

El Projecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), actualment en 

tramitació al Parlament de Catalunya, suposa una oportunitat per l’impuls econòmic local, 

una necessitat que s’ha fet més evident amb la crisi sanitària, social i econòmica que vivim. 

Aquest projecte de llei permetrà disposar d’un nou marc normatiu que reguli les relacions 

i obligacions entre els operadors comercials i de serveis i els ajuntaments, un marc que ha 

de permetre, entre d’altres, revertir la situació de desertització comercial a la que es veuen 

abocats els centres dels nostres pobles i ciutats. Així mateix, considerem que les APEU 

poden suposar una oportunitat per avançar cap a una visió més oberta i holística del 

desenvolupament urbà, cap a una planificació urbana integral en coherència amb la Nova 

Agenda Urbana 2030.   

 

Programa 

 

 
12:00h-12:05h     Benvinguda i presentació a càrrec de la Sra. Eva Menor, 
                             presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
                             Comerç de la Diputació de Barcelona 
 

12:05h- 12:40h     Ponència: Les APEU, mesures per a la seva implementació a  
l’àmbit local  a càrrec de la Sra.Maria Luisa Esteve, professora titular 

 de dret financer i tributari de la Universitat de Girona  
 
 

12:40h- 13:00h     Experiència UK Bid’s Foundation a càrrec del Sr.Mathew Davis  
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13.00h- 13:35h     Taula rodona: Experiències locals i debat  
 

Experiència Proba pilot APEU Barri de Sant Andreu de Barcelona 
Experiència local APEU sector PAES de l’Ajuntament de Viladecans 
Experiència local sector comercial de l’Ajuntament de Sabadell 
Visions des del Sector Privat: Sr.Alejandro Goñi, President de PIMEC 
Comerç i Sr.Roger Gaspa, representant Foment Comerç 

    
 Modera: Sra.Soledad Bravo, Gerent de Serveis de Comerç, 
Diputació de Barcelona 
 

 
13:35h – 14.00h   Torn obert de debat 
 

14.00h     Cloenda a càrrec de la Sra. Montserrat Ballarín, regidora de 
Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament 
de Barcelona i vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social                  
Econòmic de l’AMB 

 
 
 


