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ACTUALITAT ECONÒMICA 

S’ha publicat la Resolució EMC/1320/2021, per la qual es fa 

pública la convocatòria de la línia de subvencions per a 

ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial 

per a l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica 

urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) 
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RESOLUCIÓ EMC/1320/2021, de 20 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia 

de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per a 

l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons 

d'activitat econòmica (PAE) 

 

El passat 18 de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/2020, del 22 de 

desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), modificada pel Decret llei 

3/2021, de 12 de gener; en el marc dels objectius generals d'aquesta Llei destaquen el 

d'impulsar els polígons d'activitat econòmica com a espais de cooperació empresarial, el de 

foment de la competitivitat, el de contribució a la generació d'ocupació i el de creació d'un 

entorn econòmic més sostenible, i també el de promoure la participació activa del teixit 

empresarial en la configuració i la gestió del model industrial. 

La Llei faculta la creació d'entitats de gestió d'aquestes APEUs que puguin definir un pla 

d'actuació orientat a la millora de la competitivitat, i que, amb el suport de la majoria 

corresponent, permetin la participació i el finançament obligatori per part de totes les 

activitats empresarials, mitjançant una prestació patrimonial pública de caràcter no tributari. 

Per arribar a la implantació de l’APEU, la normativa preveu un seguit d’actuacions prèvies de 

sensibilització, impuls i recollida d’informació entre les quals s’inclouen l’elaboració d’un 

pressupost i d’un pla d’actuació.  

Per a totes aquestes actuacions prèvies, la disposició addicional primera de la Llei 15/2020 

estableix que s’haurà d’assignar en cada un dels tres primers exercicis de vigència de la llei una 

línia d’ajuts destinades a les entitats promotores, amb l’objectiu de facilitar el 

desenvolupament d’aquestes activitats. 

 

Avui, 6 de maig de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’ha fet pública la 

convocatòria per a la concessió de subvencions per als ajuntaments i les associacions 

empresarials de caràcter territorial per a l'impuls i la creació de les àrees de promoció 

econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE), d'acord amb tot allò que 

preveu la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, 

modificada pel Decret llei 3/2021, de 12 de gener (Resolució EMC/1320/2021).  

 

 

 

Barcelona, dijous 6 de maig de 2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828804.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828804.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831090.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf
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Aplicació pressupostària i import de la convocatòria 

 

L’import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de € 245.000 dels quals es 

preveu assignar un màxim de € 105.000 als ajuntaments i €140.000 a associacions 

empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre.  

Aquest import pot ser redistribuït en cas que hi hagi romanent en una de les partides i també 

es pot ampliar, si es cau, mitjançant una resolució del/de la conseller/a del Departament 

d'Empresa i Coneixement. 

 

Beneficiaris 

 

Es poden beneficiar d'aquesta subvenció els ajuntaments de Catalunya i les associacions 

empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a 

Catalunya i més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació 

d'una APEU.  

També en poden ser beneficiàries aquelles associacions amb personalitat jurídica i sense ànim 

de lucre que, mitjançant un document privat de vinculació, tinguin l'encàrrec almenys del 25% 

dels titulars del dret de possessió en l'àmbit de referència de l'APEU. 

 

Quantia dels ajuts 

 

En cas que els beneficiaris siguin els ajuntaments, la subvenció consistirà en una aportació 

única del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de € 15.000 per projecte d'APEU 

que es vulgui impulsar o crear. 

En el cas de les associacions empresarials de caràcter territorial o associacions que 

representin el 25% de les persones titulars del dret de possessió, la subvenció consistirà en 

una aportació única d'un màxim del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit de € 

20.000  per projecte d'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència  

 

Despeses subvencionables 

 

Mitjançant aquesta línia d’ajuts, seran subvencionables totes aquelles actuacions necessàries 

per poder crear i impulsar l'APEU en el PAE fins al moment de l'aprovació per part de les 
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persones titulars dels drets de possessió. El termini d’execució de les actuacions 

subvencionables serà d’un any a partir de la presentació de la sol·licitud. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta resolució, es a dir el 7 de maig, i 

romandrà oberta fins el 15 d’octubre de 2021 o fins exhaurir el pressupost per aquests 

conceptes. 

 

Accés a:  

 

• ORDRE EMC/55/2021, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la 

concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter 

territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als 

polígons d'activitat econòmica (PAE) 

 

• RESOLUCIÓ EMC/1320/2021, de 20 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de 

la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter 

territorial per a l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica urbana 

(APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) 

 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840357.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840357.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840357.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840357.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf

