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Imatge d'un moment de la presentació de les APEUS a la Sala d'Actes d'El Mirador.

Es presenta a Castellar l’avantprojecte de Llei que regularà les
Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs)

Dimarts 29 d'octubre de 2019

La subdirectora general de Comerç de la Generalitat, Montserrat Gallardo, va
presentar dimarts passat, 22 d’octubre, a Castellar l’avantprojecte de Llei que
regularà les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs). L’acte, que es va
celebrar a la Sala d’Actes d’El Mirador, va comptar amb més d’una vintena de
representats de diferents associacions de comerciants i tècnics municipals de
diversos municipis del Vallès Occidental, com Rubí, Ripollet, Sabadell i Sant
Cugat, a més de Castellar del Vallès.

L’APEU és una nova eina que es fonamenta en un model de col·laboració público-
privada destinat a millorar la gestió i facilitar la modernització de zones urbanes i de
serveis. Es tracta d’un model d’organització inspirat en els Business Improvement
Districts (BIDs), que funcionen arreu del món des del 1969. Actualment n’hi ha
2.500, més de la meitat dels quals funcionen a Estats Units i Canadà.

La presentació que va tenir lloc a Castellar estava organitzada per PIMEComerç
Vallès Occidental. Entre d’altres, hi van assistir el president d’aquesta patronal,
Xavier Olivé, així com el seu delegat territorial, Miquel Martínez, i la regidora
coordinadora de l'Àrea d'Impuls Econòmic, Cultural i Esportiu de l’Ajuntament de
la vila, Anna Màrmol. També hi va ser present el president de l’Associació Comerç
Castellar, Toni Santos.
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