Subvencions de la
Generalitat per al comerç

A primers de juliol es va publicar al DOGC la resolució per la qual s’aproven les bases regulado-

res per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per
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a l’any 2016. El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 26 de juliol.
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Enguany hi ha tres programes que poden ser d’interès per als establiments comercials i de serveis:
Programa 2: Afavoriment de
la continuïtat dels locals comercials, per dinamitzar el
comerç mitjançant projectes
de recuperació dels locals situats a la trama urbana consolidada per tal de garantir
el mix comercial òptim de la
zona. Són subvencionables:
La compra, arrendament o
concessió administrativa de
locals. L’ús d’aparadors de
locals tancats. La continuïtat de l’empresa comercial i l’ampliació de la superfície de venda annexionant un local nou.
Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica, per assolir la modernització dels establiments. Són subvencionables: La implementació d’eines tecnològiques per facilitar l’acte de
compra als clients com suports digitals de comunicació (directoris, pantalles,...), temporitzadors
automàtics d’il·luminació o climatització, comptadors de clients, emprovadors digitals, codis QR,
codis NFC,... i la creació del propi eCommerce.
Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i
dels serveis a Catalunya, per promoure la participació en fires i potenciar la comercialització dels
productes de les empreses comercials i de serveis.
La inversió mínima subvencionable per aquests programes és de 1.000 € i es pot arribar a un
50% de les despeses subvencionables fins a un màxim de 3.000 €.
Per a més informació i per a sol·licitar les subvencions us podeu adreçar a la web www.ccam.cat.

Canvis a l’Ajuntament

Amb l’entrada al govern municipal del grup socialista, hi ha hagut un canvi pel que fa a
la regidoria que porta el tema de comerç, així el regidor Agustí Colom i Cabau ha deixat
de ser el responsable d’aquesta àrea i també ha deixat de ser el Regidor del Districte de
l’Eixample. Volem aprofitar per agrair la feina que ha fet pel comerç de la ciutat també pel
Districte de l’Eixample.
Montserrat Ballarín Espuña és ara la Regidora de Comerç i Mercats i també la Regidora del Districte
de l’Eixample. Des d’aquí volem donar-li la benvinguda a aquests càrrecs i oferir-li el nostre
suport i col·laboració.
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Premis Comerç de Barcelona

Els “Premis Comerç de Barcelona” que convoca l’Ajuntament de Barcelona volen reconèixer i promocionar
les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador de la nostra ciutat
i volem reconèixer l’esforç que fa el sector comercial per dotar la ciutat d’un teixit comercial competitiu,
modern, divers i sostenible, que contribueix al benestar dels veïns i veïnes de Barcelona.
Aquest any, 2016, se celebra la 19a edició del Premi, que busca distingir les iniciatives, les contribucions i els
establiments comercials que el 2015 hagin incidit en la millora del sector comercial.
Enguany, el premi consta de set modalitats: Premi a la iniciativa comercial innovadora de l’any, premi al
comerç col·laboratiu, premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del
comerç de la ciutat, premi a l’establiment comercial, premi a la sostenibilitat en el comerç, premi al comerç
cultural de proximitat i premi “Mercats de Barcelona”.
Per a més informació podeu visitar la web bcn.cat/comerc.

Junta nova a la
Fundació Barcelona Comerç

El mes de maig la Fundació Barcelona Comerç va fer eleccions per renovar la seva junta i Salva Vendrell i
Melendo president de l’Eix de Sarrià i que era un dels vicepresidents sortints, va ser elegit pel Patronat de la
fundació com a nou president de l’entitat, succeint a Vicenç Gasca que havia acabat el seu mandat de 4
anys improrrogable. El nou president comptarà amb la col·laboració d’una Junta totalment renovada amb:
Lluís Llanas i Rigol, president de l’Eix de Creu Coberta en la vicepresidència executiva; Josep Escofet i Martí,
president de l’Eix de Sants – Les Corts en la vicepresidència econòmica; i Pròsper Puig i Brignardelli, president
de l’Eix de Sant Andreu en la vicepresidència administrativa.
Salva Vendrell, molt satisfet per la seva elecció com a nou president de la Fundació Barcelona Comerç, va
afirmar que treballaria en defensa del comerç de proximitat i buscaria la vinculació d’aquest amb la societat
que ens envolta i que és canviant.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Lock & Bike, lloguer de bicicletes, Comte Borrell, 102 - Luggage point, lloguer de bicicletes i consigna,
Llançà, 13 - Tulipa, floristería, Llançà, 9. - Gigante del Colchón, matalasseria, Viladomat, 83 - Eliss, roba
dona, Tamarit, 118 - G i M, Italian fashion, Gran Via de les Corts Catalanes, 568 - Nú BCN, roba dona,
Avgda. Mistral, 61 - Barra d’Or, cervesseria, Calàbria, 16 - Unidental, clínica odontològica, Calàbria, 29
- Anauco hamburguesería, Manso, 22 - Lamún, cuina thai, Floridablanca, 73 - M Kulture Barber, barberia,
Avgda. Mistral, 66 - BN4 cafè, Entença, 35.
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