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Concepte, orígens i 
naturalesa de les 

APEU



Les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU) es plantegen com una adaptació dels
BID (Business Improvement District) a una realitat més pròxima a les característiques de la
societat i el comerç a Catalunya, des d’una perspectiva de crear un instrument jurídic, públic-
privat, que afavoreixi l’autogestió de l’economia comercial.

El primer BID el trobem en una iniciativa portada a terme a Toronto (Canadà) els anys 60, el
Bloor West Village, creat per potenciar i regenerar el comerç i els centres urbans, tot i que
trobem antecedents a San Francisco, als anys 20, quan els comerços del centre de la ciutat
van crear el Downtown Association of San Francisco per intentar superar les dificultats
derivades del terratrèmol i l’incendi de 1906.



A partir d’aquí, trobem iniciatives amb
característiques, organitzacions i
funcions molt diferents, tant pel que fa
a la seva estructura jurídica, al seu
finançament, al propi entorn en què
actuen...

Però que s’identifiquen amb aquesta
naturalesa en l’intent de superar el
declivi d’una zona determinada i/o
potenciar l’activitat econòmica d’una
ciutat, i que comparteixen un objectiu
comú: incrementar el flux comercial:

✓ Iniciativa privada en la seva
constitució amb l’autorització i el
suport del sector públic

✓ Estructura professionalitzada i
organització democràtica

✓ Finalitat de prestació de serveis
complementaris a l’activitat
comercial

✓ Finançament obligatori amb quotes
dels socis/membres

✓ Àmbit temporal limitat (entre 3 i 5
anys)



Les APEU van més enllà del camí
que ja ha recorregut el model de
l’associacionisme dels eixos
comercials, que han sigut de gran
utilitat en l’impuls d’iniciatives per
la millora del comerç local i de la
seva visibilitat, però que no acaben
de donar resposta a les noves
necessitats i als requeriments d’una
societat de consum cada vegada
més complexa i competitiva.

Podem dir que els eixos comercials
han quedat com instruments sense
especialització, que persegueixen
més objectius de dinamització
comercial immediata, que una visió
global, més estratègica a llarg
termini, i que no compten amb
elements d’implicació dels
principals agents implicats
(franquícies, grans cadenes...), el
que es tradueix amb significatives
mancances de finançament, vinculat
en moltes ocasions a fons públics,
cada vegada més reduïts.



Sense disposar d’un projecte de finançament no és possible construir
una organització amb estàndards de professionalitat adequats, ni assolir
una perspectiva que afavoreixi la implicació dels agents afectats, ni la
seva aportació econòmica.

Es crea un cercle viciós de difícil resolució, que només es pot trencar
amb una estructura com la que proposen les APEU, un mecanisme de
caràcter obligatori respecte la contribució de tots els agents per la
configuració d’un nou model professionalitzat i de llarga mirada de futur.



A més, tal com estan configurades, les APEU plantegen un
objectiu més ampli que el simple increment de flux comercial,
servir d’instrument de promoció econòmica urbana, a partir
d’una visió més global que els BID.

Com s’estableix a la Llei de les APEU de Catalunya, la seva
finalitat és:

• Crear un sistema de col·laboració públic-privada que
faciliti la modernització i la promoció de
determinades zones urbanes, la millora de la qualitat
de l’entorn urbà, la consolidació del model de ciutat
compacta, complexa i cohesionada i
mediambientalment eficient, incrementant la
competitivitat de les empreses i afavorint la creació
d’ocupació.



Els objectius de la Llei son:

Afavorir la creació d’un model de ciutat 
compacta on la presència d’activitats 

econòmiques integrades als nuclis urbans 
faciliti l’activitat comercial, industrial i de 

serveis de manera més sostenible i adequada a 
les necessitats dels ciutadans.

Frenar el procés de desertització 
comercial dels nuclis urbans en 

favor d’àrees comercials 
periurbanes allunyades que 

requereixen importants 
desplaçaments, amb l’impacte 

ambiental conseqüent.

Impulsar els polígons d’activitat 
econòmica com a espais de 

cooperació empresarial, de foment 
de la competitivitat, de contribució 

a la generació d’ocupació i de 
creació d’un entorn econòmic més 

sostenible.

Diversificar els processos de 
dinamització de l’activitat 

comercial, industrial o de serveis, 
més enllà de les iniciatives 

públiques.

Promoure la participació activa del 
teixit empresarial en la 

configuració i la gestió del model 
industrial, comercial i de serveis.

Desenvolupar les previsions legals 
relatives a la creació de la figura de 

les APEU detallades a la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 

serveis i fires.

Aconseguir que les APEU puguin 
disposar d’un sistema de 

finançament adequat a les seves 
finalitats.

Garantir que les APEU es 
constitueixin i es governin de 

manera transparent i 
representativa.



Els objectius que es pretenen de les APEU
son:

• Modernitzar i promocionar el comerç

• Millorar la qualitat de l’entorn urbà

• Consolidar el model de ciutat
compacta, complexa i cohesionada i
mediambientalment eficient

• Incrementar la competitivitat de les
empreses

• Afavorir la creació d’ocupació



I la manera com assolir-los:

• Promovent actuacions de millora de l’entorn urbà, esdeveniments i activitats, publicitat i
espectacles...

• Prestant serveis privats i d’assessorament a les empreses

• Promovent el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals

• Proposant a l’ajuntament corresponent l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de
regulació i d’ordenances



Des d’aquesta perspectiva, podem establir ja uns primers elements
característics de les APEU:

• Es constitueixen a partir de la convicció i el compromís
d’una part significativa dels agents econòmics i comercials
d’una determinada àrea concreta de la ciutat.

• La seva configuració és privada i professionalitzada, i ha de
comptar amb un pla d’actuació detallat i un pressupost
específic pel seu desenvolupament.

• Ha de comptar amb una estructura organitzativa de caràcter
democràtic i flexible, on els propis membres defineixen les
prioritats i decideixen el seu pla d’actuació, i controlen la
seva execució.

• Necessita l’autorització i tutela de l’ajuntament, amb el que
s’ha de formalitzar un conveni que determini la seva finalitat
i els compromisos adoptats, creant també un canal de
comunicació i relació estable i vàlid entre l’administració
pública i la iniciativa privada.

• S’ha d’establir una contribució econòmica pel seu
finançament, de caràcter obligatori a partir d’una Ordenança
municipal, que serveix de garantia per l’execució del seu pla
d’actuació.

• A llarg termini, afavoreix la regeneració de l’activitat
econòmica, servint per atraure nous negocis i activitats a la
zona, i com element de retenció de les existents.



Fases en la constitució de les APEU:

IMPULS I PROMOCIÓ de la constitució de l’APEU.

DELIMITACIÓ DE LA ZONA D’ACTUACIÓ, a partir de la

iniciativa dels agents econòmics i amb el suport de

l’administració pública actuant (ajuntament), per definir les

seves necessitats i establir prioritats, mitjançant consultes

prèvies i avaluacions per part de consultors externs.

PROPOSTA DEL PROJECTE, estratègic i operatiu, que

haurà d’incloure la justificació de la seva viabilitat,

mecanismes de finançament i objectius, així com la

proposta de la seva estructura organitzativa i dels

mecanismes de control.

DIFUSIÓ I APROVACIÓ (VOTACIÓ), per part dels agents

econòmics afectats per la delimitació geogràfica, amb el

suport i supervisió de l’ajuntament.

FORMALITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

Entitat gestora, per l’administració de l’APEU i la seva

gerència.

Conveni amb l’ajuntament, que ha de definir el pla

d’actuació, i les obligacions mútues de l’entitat i de

l’administració pública.

Finançament, obligatori a partir de l’aprovació de l’àrea,

mitjançant l’establiment de les corresponents quotes a

incloure preferentment al rebut de l’IBI.

Execució i seguiment, del Pla d’actuació estratègic i

operatiu, de les activitats aprovades, dels objectius

establerts i dels indicadors dels seu assoliment, per part de

l’entitat gestora.



Impuls I promoció



La iniciativa per la constitució de l’APEU és privada, a partir dels propis agents econòmics afectats,

d’una part d’ells que coincideixen en la definició de determinades necessitats i una proposta comú de

futur, i es concreta en una primera actuació de difusió i recerca d’implicacions per la participació del

major volum possible de negocis i comerços de la zona a delimitar (en el projecte de llei, titulars del dret

de possessió del 25% de la totalitat dels locals, que representin el 25% de la superfície construïda

ponderada, o qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar l’APEU que

hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys).



És important que l’administració pública, l’ajuntament (que també podria impulsar el projecte), participi

des del primer moment d’aquesta iniciativa, i l’acompanyi activament, amb una representació en el grup

promotor, ja que aportarà legitimitat a la iniciativa, al temps que afavoreix l’exercici de les seves funcions

en les fases inicials, com la organització de les votacions (assumint la major part del seu cost). A més,

l’ajuntament ha de garantir que la iniciativa s’ajusta a les polítiques i els interessos públics definits.



El grup promotor és fonamental per garantir l’èxit de la iniciativa, ja que ha d’oferir una visió que sigui

compartida per la majoria dels agents econòmics afectats, i pel propi ajuntament. És important que es

configuri amb la màxima diversitat possible entre les activitats de la zona, incloent també persones

físiques o entitats representatives, ja que ha d’intentar captar la implicació dels negocis i comerços que

inicialment no es mostrin favorables a la constitució de l’APEU.

Aquest grup impulsor ha de trobar finançament per assumir els costos de la promoció de la iniciativa

abans de la seva formalització (que no ha d’incloure cap remuneració pel propi grup), i definir un sistema

de lideratge eficaç, amb un model de presa de decisions àgil, que pot incloure la constitució de grups de

treball específics per facilitar un millor repartiment de les funcions i càrregues de treball.



A partir de l’obertura del procés, en aquestes

fases inicials, és necessari conèixer el detall de

les activitats, comerços i negocis que es

desenvolupen a la zona que es pretén delimitar.

Les principals fonts d’informació pel grup

impulsor, amb la col·laboració de l’ajuntament

son el cadastre i el llistat d’activitats de l’IAE

municipal.

És necessari determinar a través d’un llistat amb

la major exactitud i detall possibles els volums i

superfícies dels locals que configuraran l’APEU

per fer una primera valoració de la viabilitat

econòmica i de la possible determinació de

quotes als agents implicats.

Una base de dades ajudarà a la gestió de la

informació obtinguda, i al seu tractament, tenint

en compte en tot moment el compliment de la

normativa en matèria de protecció de dades

personals.



Amb les dades obtingudes es podran definir les necessitats
de la futura APEU i les necessitats econòmiques per donar
resposta adequada, i començar a concretar els
compromisos necessaris per la seva constitució. En aquest
moment és fonamental treballar amb la màxima concreció i
transparència per facilitar l’adhesió dels agents inicialment
menys disposats a participar.

La majoria de qüestions que es posaran de manifest en
aquesta primera actuació estan vinculades a la necessitat
de trobar una massa crítica suficient per garantir
l’aprovació de la iniciativa, per la qual cosa serà molt
important comptar amb persones i institucions realment
representatives, i al mateix temps comptar amb el suport de
l’ajuntament. Per aquest objectiu, serà prioritari poder
identificar persones i institucions “clau” dins de l’àrea
proposada, amb la màxima capacitat possible d’influència,
que serveixin de referència.



Delimitació 
geogràfica



La delimitació geogràfica de l’APEU incidirà
significativament en la seva viabilitat econòmica, i en el seu
funcionament operatiu. És important tenir present que, a
més de garantir un finançament suficient per la dimensió del
projecte que es pretengui desenvolupar, aquest ha de ser
realista, és a dir, que ha de ser totalment realitzable, ja que
el contrari comportarà frustració en els agents implicats, que
no trobaran connexió entre l’esforç econòmic realitzat i els
resultats obtinguts.

Pot resultar més interessant iniciar un procés de delimitació
més limitat geogràficament, més petit, i després ampliar si
és viable i es considera adient, que establir un àrea
excessivament gran, prioritzant el component econòmic,
amb pèrdua de la eficàcia del projecte, i posant en risc la
seva continuïtat.



Es podrà ja determinar una primera aproximació al càlcul de les quotes que podrien correspondre,
identificar els agents que a priori tindran una major aportació econòmica, valorar les dificultats de les
activitats de menor volum (amb menys capacitat econòmica). Amb aquesta visió es tindrà també una
primera valoració del nivell d’oposició inicial que es posi de manifest i de les possibles mesures de
correcció que es puguin portar a terme.

La quota que s’estableixi per l’APEU constitueix la seva principal font de finançament, i es vincula
directament als serveis que defineixi el pla d’actuació, i estrictament per aquesta finalitat. Atesa la
limitació temporal de la vigència de l’APEU, l’obligació de pagament pels agents econòmics implicats,
que ha de constar de manera expressa en la constitució de l’entitat, estarà també vinculada
temporalment per la durada de l’APEU.



Proposta del 
projecte



La recollida d’informació (necessitats) es pot realitzar mitjançant la elaboració d’enquestes, però també

d’actes de comunicació, presencials i virtuals, reunions informatives, en grup o individualment, en què els

membres del grup impulsor, o professionals convidats, puguin exposar clarament i amb el màxim detall

possible les perspectives del que s’està constituint, i en els que els agents econòmics de la zona puguin fer

les seves aportacions de manera lliure i transparent.

La definició de les necessitats a cobrir i de les propostes per donar-hi resposta constituiran la base per la

elaboració del projecte i la definició dels serveis a incloure en el pla d’actuació de l’APEU. En aquesta

actuació serà determinant la identificació dels reptes que es plantegin, buscant l’equilibri entre els serveis

proposats i el finançament necessari per portar a terme totes les iniciatives que finalment en formin part.

S’ha de garantir la participació de tots els sectors econòmics implicats, que tots els possibles implicats

puguin aportar les seves expectatives, les seves objeccions, i les seves propostes de millora i d’altres formes

de participació (voluntariats, formació...).



S’ha d’ajustar adequadament la relació
resultat-preu de totes les propostes,
per poder prioritzar aquelles que
presentin una major afectació a un
major nombre d’activitats, tenint present
també la possibilitat d’introduir canvis i
modificacions en les actuacions
inicialment previstes, poder incloure
programes i serveis no inicialment
previstos per garantir l’ajust dels
resultats a l’evolució pràctica de la
pròpia APEU.

Arribats a aquest punt, s’haurà
d’analitzar en profunditat quin és el nivell
de recolzament que s’hagi obtingut, per
valorar la proposta de votació de la
constitució de l’APEU, quina decisió
haurà de prendre el grup impulsor amb
el suport de l’ajuntament.



El projecte ha de contenir, com a mínim:

▪ La identificació dels promotors i la justificació de la

legitimació.

▪ La delimitació i localització dels locals (plànol detallat),

amb una memòria justificativa.

▪ Els Estatuts de l’entitat, que inclouran la denominació, la

seu social, l’objecte, els drets i deures dels partícips, la

definició i funcionament dels òrgans de govern, el

procediment de contractacions per executar el pla

d’actuació (garantint l’adjudicació en les millors

condicions tècniques i econòmiques), el procediment de

regulació per a la seva modificació, i les causes i regles

de dissolució i liquidació.

▪ El Pla d’actuació, incloent el programa d’actuacions amb

detall exhaustiu per etapes dels serveis, amb

cronograma, les millores proposades, el pressupost i la

memòria econòmica (ha d’incloure imprevistos i

liquidació), fonts de finançament (determinant quotes i

terminis), duració prevista (mínim 3 anys, màxim 5) i els

mecanismes d’avaluació.

▪ La proposta de conveni amb l’ajuntament, incloent la

seva participació en els òrgans de govern, amb veu però

sense vot, el finançament i regles per a la determinació

de les quotes i períodes de liquidació, els mecanismes

de seguiment, les mesures en cas d’incompliment, la

vigència i les causes d’extinció del conveni.



Difusió i votació



Un cop s’ha presentat el projecte, l’ajuntament té 2
mesos per l’aprovació inicial (el silenci és negatiu).
Els primers 7 dies l’ha de sotmetre a informació
pública durant 1 mes, i efectuar notificació individual
a la totalitat de titulars de locals afectats. S’ha de
constituir, també, un grup de treball paritari per a
resoldre al·legacions.

Els treballs preparatoris per la votació inclouen la
determinació de l’espai temporal al que es
circumscriu el procediment, la elaboració de la
documentació necessària, el contingut dels
elements específicament electorals (papereta...), la
definició del procés de votació, la forma de recollir
els vots, les formes d’identificació de les persones
que exerciran el vot, el mètode de recompte, de
control i seguiment del procediment...

El termini per recollir els vots ha de facilitar la
participació, i garantir el màxim de concurrència
possible. Es pot establir un període d’un mes, inclús
més llarg, en funció de la dimensió de la zona
delimitada.



Durant el període de difusió i
preparació de l’acte de votació, que
comença a partir de l’aprovació de la
proposta d’APEU per part de
l’ajuntament, el principal objectiu e
les actuacions serà la identificació
dels titulars de drets inclosos en la
zona delimitada per tal de
sensibilitzar-los en el sentit de
l’aprovació de l’APEU.

Ja s’ha posat de manifest la
necessitat i la importància d’oferir la
màxima informació possible, i de
detall, amb reunions informatives,
que també es poden realitzar de
forma individualitzada, per tal de
garantir que tothom té accés a tota la
informació disponible i que es resolen
els dubtes que es puguin anar posant
de manifest.



Per portar a terme una difusió eficaç del projecte és
important comptar amb el material necessari, que
inclogui un informe amb la proposta completa, i un
resum executiu que faciliti la seva comprensió. És
recomanable que s’elabori alguna versió audiovisual,
que permeti també la seva reproducció a través de
xarxes socials, i la seva emissió en canals de
comunicació.

Es pot acompanyar la presentació d’altres materials,
com cartells o tríptics. Es poden també realitzar
comunicacions postals individuals, a més de les
exposicions públiques. El contacte personal amb totes
les persones titulars de drets a l’àrea determinada és
fonamental en aquesta fase, atenent a les peticions
d’informació, els comentaris, les seves propostes i
aportacions i per resoldre les possibles objeccions.



És important establir una estratègia d’actuació per optimitzar les tasques, i per facilitar la seva
comprensió per part de les persones a les que va dirigida, amb una activitat de comunicació de les
activitats, de les persones encarregades de fer les visites, entrevistes, reunions informatives...

S’ha de garantir, en tot moment, la publicitat i la transparència de tot el procés. Per això és fonamental
la publicació del cens de participació i la del propi procediment de votació, així com el del procediment de
recursos i de possibles impugnacions. En aquest sentit, pot ser interessant la creació d’una pàgina web
que faciliti l’accés a la informació a qualsevol persona que vulgui conèixer què son els APEU, la seva
regulació, els detalls concrets sobre l’APEU que s’està proposant, sobre el procés de participació en la
seva aprovació i constitució...



L’ajuntament ha de convocar la votació de l’APEU, i garantit la seva correcta execució.

Per la convocatòria del procés de votació, l’ajuntament ha de garantir que es notifica personalment i de
manera fefaent a tots els titulars de drets en el àrea delimitada per l’APEU, amb un termini mínim de 15
dies, tot i que és aconsellable que no sigui inferior a un mes ni superior a tres, i procurant que el cens de
votants es tanqui amb el màxim de proximitat possible a la convocatòria, per facilitar que estigui el més
actualitzat possible (negocis que obren, tanquen, canvien de titularitat...).



Es recomana una notificació simple,
clara, concreta i, per sobre de tot,
que respecti totes les opcions
possibles (neutralitat), i ha d’incloure:

• El lloc web de l’ajuntament on
s’hagi inserit el text íntegre del
projecte, així com el cens de
votants.

• Els dies durant els quals pot tenir
lloc la votació, ja sigui físicament
(al lloc i l’hora que s’indiquin) o per
mitjans telemàtics (en aquest cas
el període de votació no pot ser
inferior a 7 ni superior a 15 dies).



S’ha de garantir, en tot cas, que tots els votants reben les paperetes, i que les tenen a disposició en els llocs
destinats a portar-la a terme.

Cada persona titular del dret de possessió disposa d’un vot per a cada un dels locals del qual és titular. Els
establiments comercials col·lectius es consideren un sol local (en cas de copropietat, els cotitulars han de
designar formalment un representant, que serà la persona que exercirà el dret a vot).

En el termini màxim de dos dies a comptar des de la finalització de la votació l’ajuntament ha de fer públics
els resultats de la votació, com a mínim al seu web i al seu tauler d’anuncis, i ha de notificar el resultat a tots
els titulars del dret de possessió dels locals de l’APEU.

El control del procés de votació recau sobre l’ajuntament, i els costos que se’n derivin els han d’assumir les
persones promotores del projecte de l’APEU.



Formalització i 
funcionament



Per a l’aprovació del projecte serà necessari un quòrum, com a mínim, del 50% dels titulars del dret de
possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que representin, com a mínim, el 50% de la superfície
construïda ponderada de la totalitat dels locals inclosos, i es considerarà aprovat si obté el vot favorable de
la majoria absoluta dels vots emesos.

Un cop aprovada l’APEU, l’ajuntament té 7 dies per publicar els resultats (web i tauler d’anuncis), i 1 mes
per sotmetre’l al Ple i notificar individualment a tots els titulars de drets, ja que l’acord els vincula a tots, que
en queden subjectes.

S’ha de procedir a la seva formalització (dins dels tres mesos següents a la notificació) i constitució de
l’entitat gestora. Per això, s’hauran de redactar els estatuts, i procedir al registre de l’entitat. S’ha d’invitar
a tots els partícips a ser membres de l’entitat, i decidir sobre el paper que desenvoluparà l’ajuntament en
aquest òrgan.



Entre les primeres actuacions de l’entitat gestora es troba la convocatòria de la primera junta general de
l’APEU (constituent), determinant un lloc i una data de celebració, fixant l’ordre del dia (amb la
documentació necessària), i realitzant la convocatòria, entre els que es trobarà la informació sobre el
resultat de la votació a tots els votants i les primeres actuacions que s’ha previst realitzar. És convenient
mantenir actualitzades les bases de dades de titulars de drets de l’APEU, i configurar instruments de
comunicació periòdica (electrònics), com butlletins, newsletters, i garantir l’actualització i el manteniment
adequat de la pàgina web de l’entitat.

L’entitat gestora ha de configurar, pel seu funcionament, una estructura democràtica, adequada i
dimensionada conforme a les circumstàncies pròpies de cada APEU, configurada per un equip de
professionals que assumeixen les diverses funcions que s’assignen, tals com la direcció d’operacions, la
comunicació i l’organització d’esdeveniments, però també les obligacions financeres, tributàries i
administratives en funció de la seva naturalesa jurídica, i les pròpies de la gestió interna de l’entitat.

Aquesta estructura ha de comptar, com a mínim, amb una Assemblea general, una Presidència, una
Secretaria i una Gerència. Podrà comptar també amb una Junta directiva, una vicepresidència i una
tresoreria. Totes elles amb les funcions que la Llei estableix per a cada un d’ells.



S’ha de dissenyar el pla estratègic de l’entitat i del
pla d’actuació per cada exercici anual, definint, si
és el cas, els diferents grups de treball específics
per a cada una de les activitats a desenvolupar.
Pels primers exercicis, es recomana començar
pels projectes que hagin estat considerats
prioritaris pels membres de l’APEU. S’han
d’identificar les necessitats de serveis de l’entitat, i
contractar els proveïdors, conforme a les normes
internes que es determinin en funció de la
naturalesa jurídica de cada entitat.

En aquesta fase és fonamental establir els criteris i
mecanismes de seguiment, control i avaluació de
les actuacions i els projectes que es realitzen, amb
indicadors objectius i mesurables, que s’hauran de
publicar periòdicament. L’objectiu principal és
valorar l’impacte que l’APEU tindrà en el
desenvolupament econòmic de la zona delimitada,
però també es poden definir altres objectius de
caràcter social, sociològic o de qualsevol altre
àmbit.



El següent pas de l’entitat és l’establiment de les
quotes, que han estat aprovades per la pròpia
aprovació de l’APEU. S’han de comunicar
individualment, així com les circumstàncies de
cobrament, periodificació, sistema de bonificacions i
exempcions, si és el cas, el model de recaptació
mitjançant el rebut de l’IBI, i els possibles recursos
jurídics d’impugnació, si es considera. L’ajuntament
té un paper fonamental en aquesta qüestió, doncs
és l’encarregat de recaptar-la, a través del rebut de
l’IBI preferentment, i garantir que els fons arriben a
l’APEU, assumint el propi ajuntament una part o tot
el cost de la gestió, que constituirà, en el seu cas,
una aportació del propi ajuntament al pressupost de
l’APEU.

Han de cobrir la totalitat de la despesa
pressupostada en el conveni subscrit amb
l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la
reserva que preveu la Llei. L’APEU també pot rebre
aportacions en espècie, crèdits, donacions,
patrocinis, ingressos obtinguts per les vendes de
béns i serveis, així com rendes i productes del seu
patrimoni i subvencions i ajuts públics de les
administracions.

Es podrà determinar, en quant a la forma de
pagament, un pagament únic pel total aprovat per
tota la durada inicial de l’APEU, o fraccionar l’import
anual per períodes mensuals, trimestrals, semestrals
o anuals, per facilitar la seva assumpció per part
dels agents implicats.



39

Contacte
CLA, Advocats i Consultors

Seu Central:
Carretera Dosrius, 191, local B
08440 Cardedeu
Despatx:
Carretera de Montcada, 198
08221 Terrassa

93.871.24.34 /            606 523 751

consultoria@cardedeulegal.cat

https://www.facebook.com/cardedeulegal

www.cardedeulegal.cat

cardedeulegal
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