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Gràcies per haver assistit al webinar introductori sobre les APEUS! A continuació us
proposem posar en práctica els coneixements adquirits al programa formatiu “Les
claus per a constituir una APEU”.
Es tracta d’una formació gratuïta de 12 h de durada, que s’ofereix en format presencial
a les instal·lacions d’Esade Creapolis a Sant Cugat, i també en format en línea, per tal
d’adaptar-se a la flexibilitat dels interessats.
La formació es distribueix en tres sessions centrades en els àmbits clau en la
constitució d’una APEU:
●
●
●

Estratègia i lideratge
Planificació i viabilitat financiera
Aspectes legals

Assistència gratuita, prèvia inscripció.

Durant aquesta sessió que té una durada de 4 hores, explorarem:
●
●
●
●
●
●
●
●

Introducció al concepte d’APEU com a eina de promoció i millora de les àrees
econòmiques
Com crear una APEU i quins beneficis aporta
Criteris per definir si el més adient a cada cas és un APEU o una associació
Delimitació de les zones (polígon d’activitat econòmica)
Pla estratègic per a la seva dinamització: Missió, visió i valors
Grups d'interès amb implicació al pla estratègic
Gestió del canvi
Pla de comunicació

Durant aquesta sessió que té una durada de 4 hores, explorarem:
●
●
●

Com es regeixen i financien les APEU
Gestió de les quotes i els recursos econòmics de les APEUs
Com liquidar una APEU.

Durant aquesta sessió que té una durada de 4 hores, explorarem:
●
●
●
●
●
●
●

Contingut té la Llei 15/2020, de 22 de desembre d'àrees de promoció econòmica
urbana.
Qui són les gestores de les APEUs
Constitució de les entitats gestores de les àrees de promoció econòmica urbana
Presentació d'estatuts i conveni municipal.
Organització i funcionament de les gestores de les APEUs.
Funcions de les gestores de les APEUs.
Constitució de l'entitat gestora

●
●
●
●
●
●
●

Estatuts de les gestores de les APEUs.
Tràmits per a la constitució
Organització i funcionament de les entitats gestores
Registre d’APEUs
Aspectes específics de les APEU en els polígons d'activitat econòmica?
Àrees de promoció econòmica urbana en polígons d'activitat econòmica
Auditoria urbanística sobre l'estat i necessitats de el desenvolupament urbanístic dels
terrenys.

Les dates previstes per dur a terme el programa formatiu són:
Primer grup o edició: els dilluns 2, 9 i 16 de maig – En format presencial a Esade
Creapolis. Aparcament amb tarifa reduïda per als assistents i inclou esmorzar de
networking (De 9.30 a 13.30h)
Segon grup o edició: els dimecres 11, 18 i 25 de maig – Format online, vía Zoom
(De 9.30 a 13.30h)
Tercer grup o edició: els dimarts 31 de maig, 7 i 14 de juny – Format presencial,
a Barcelona Activa (De 9.30 a 13.30h)
Per a més informació contacta amb: noelia.hurtado@esadecreapolis.com

