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Activitats de 
dinamització 
comercial



• Sorteig de quatre vals de compra 
per valor de 200 euros
• Els compradors hauran de dipositar 
les seves butlletes degudament 
segellades a les urnes col·locades als 
diferents establiments de l’ACC.
• Cada butlleta haurà de contenir vuit 
segells que s’aconseguiran amb la 
compra en els diferents establiments 
de l’ACC
• S’aconseguiran dos segells si 
s’utilitzen bosses reutilitzables
• Sorteigs de dos vals el dia 6 de juny
i dos vals més el 18 de juliol
• La iniciativa es repetirà a la 
temporada de tardor-hivern

CAMPANYA PRIMAVERA-ESTIU 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTSCOMERÇ



Campanya “dimecres bojos”

Cada dimecres, els comerciants 
adherits oferiran una oferta 
especial del dia.

A cada comerç, s’instal·laran
cartells exteriors de la 
campanya que indicaran quina 
és l’oferta que s’ofereix als 
consumidors.

CAMPANYA PRIMAVERA-ESTIU 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTSCOMERÇ



• Acord Ajuntament – ACC –
empresa concessionària de 
l’aparcament soterrat
• Vinci Park vendrà paquets de 
vals de 30 minuts gratuïts a 
l’ACC a un preu reduït
• Els establiments de l’ACC que 
n’adquireixin els podran oferir als 
seus clients
• Començaran a circular 
aproximadament l’estiu

APARCAMENT SOTERRAT           
PL. MAJORCOMERÇ



• Nova activitat oferta pels 
restaurants de Castellar

• Es faran classes de 
cuina a l’interior del 
Mercat

• Es farà un recull de les 
receptes ensenyades que 
es lliuraran als clients.

• S’iniciarà aquest estiu

MERCAT MUNICIPAL         
DEMOSTRACIONS DE CUINACOMERÇ



• Objectiu: aconseguir un centre amb una 
oferta comercial atractiva.

• 50% de bonificació de la llicència 
d’activitats per noves obertures o 
trasllat de comerços en determinats 
carrers del centre

• 50% de bonificació de la llicència 
d’activitats per a nous projectes 
empresarials assessorats pel Servei de 
Creació d’Empreses.

• Nous establiments que s’han obert en 
els darrers mesos: botigues d’esports, 
bicicletes, roba, articles eròtics, copisteria, 
menjar preparat, fruiteria...

BONIFICACIONS FISCALSCOMERÇ



• Objectiu: renovar i 
dinamitzar el Mercat 
ambulant

• Es mesuraran 
paràmetres com 
l’amplitud, la ubicació, 
l’horari, el dia de 
realització o la tipologia 
de l’oferta comercial.

• S’estudiarà si ha de 
créixer l’oferta de 
parades, especialment 
en els sectors de 
l’equipament de la 
llar i la persona.

ESTUDI DEL MERCAT AMBULANTCOMERÇ



• S’està elaborant un 
projecte de 
senyalització 
comercial del centre 
de Castellar

• S’instal·laran tótems
que permetran 
identificar les 
activitats comercials 
per sectors

• Generació de la marca 
de qualitat Comerç 
Castellar

• Calendari: abans de la 
campanya de Nadal

SENYALITZACIÓ COMERCIALCOMERÇ



•Balanç positiu de la 
campanya encetada per 
revitalitzar el comerç els 
dissabtes a la tarda.

• Doble objectiu: 
aconseguir que la gent surti 
el carrer i aconseguir 
l’obertura d’establiments els 
dissabtes a la tarda.

• La iniciativa s’allargarà els 
mesos de juny i juliol i es 
reprendrà a la tardor

• Creació del Grup al 
Facebook: Comerç 
Castellar

QUEDA’T A CASTELLARCOMERÇ



• La Regidoria de Comerç 
ofereix orientació sobre 
normatives, ajuts, gestió 
empresarial.

• S’està preparant 
conjuntament amb l’ACC un 
curs de Facebook perquè 
els comerciants puguin treure 
un major profit comercial 
d’aquesta eina.

• També s’està treballant en 
unes jornades de 
participació per definir amb 
els comerciants les línies de 
treball en matèria de comerç.

INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT

COMERÇ
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