Dinamització comercial
Planifiquem
un calendari anual
d’accions i campanyes vinculades
de manera directa i indirecta amb el
comerç
del
municipi:
la
desestacionalització de compres,
promoció del comerç de proximitat,
donar visibilitat a la oferta comercial i
altres ofertes relacionades amb
l’urbanisme comercial: foment de
l’ocupació de locals buits, zones
d’estacionament
i
aparcament,
recorreguts i itineraris amables als
diferents centres comercials urbans.

subvencions i ajudes
Som intermediaris amb altres institucions com la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya en
temes d’acompanyament en la
gestió de subvencions i ajudes
econòmiques: digitalització d’establiments, obres i reformes i
assistència a fires.

formació i professionalització
del sector
Tenim una oferta de formació gratuïta
amb
calendaris
actualitzats
permanentment
destinada
a
empreses i comerços de diferents
sectors.

ASSOCIACIONISME COMERCIAL
Mantenim una relació estable amb
l’Agrupació de Comerciants de
Torelló (ACT) a l’hora de col·laborar i
treballar conjuntament amb diferents
campanyes i activitats. Signem un
conveni de col·laboració anual a
partir del qual tenim un vincle tant
per gestionar accions com a l’hora
de prendre decisions referents a les
propostes del comerç.

normativa vigent

www.comerctorello.cat
#elnostrecomerçesunluxe

CONSULTA’L AQUÍ:

- Llei 18/2018, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires
Referent a horaris comercials i
obertura de dies festius, rebaixes i
promocions i activitats de venda a
domicili.
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística
Per conèixer i aplicar correctament la
normativa que afecta els usos del
català en el sector del comerç, per
actuar amb responsabilitat d’acord
amb la bona pràctica en els usos
lingüístics.

BORSA DE TREBALL
SERVEI D’OCUPACIÓ
Oferim el Servei Local d’Ocupació,
públic i gratuït amb informació,
assessorament i gestió d’aspectes
relacionats amb l’ocupació, la difusió
d’ofertes de treball, i la intermediació
laboral
i
la
presentació
de
candidatures.

SERVEI D’EMPRENEDORIa
Amb
l’objectiu
d’afavorir
el
desenvolupament econòmic del
territori
a
través
de
l’acompanyament, assessorament i
suport en la creació d’empreses i
promoció d’accions de foment de
l’esperit emprenedor.

aparador virtual
Anuncia’t de forma gratuïta a
l’aparador virtual del comerç del
territori:
www.elnostrecomercesunluxe.cat

catàleg
de serveis

Consorci de la
Vall del Ges, Orís i
Bisaura

El Servei de Comerç de l’Ajuntament de Torelló és el
nexe d’unió entre els establiments comercials i de
serveis i l’administració local. L’objectiu és la promoció
i dinamització del comerç urbà i de proximitat per tal de
potenciar l’oferta comercial del municipi.
La Regidoria de Comerç té una vocació d’apropament
i de comunicació permanent així com la voluntat que
conegueu de primera mà tots els beneficis que
l’Ajuntament proporciona al comerç per així aconseguir
un teixit comercial fort, innovador, professional, divers i
de referència.
Utilitzant el codi QR que trobareu en aquest mateix
fullet podreu accedir a la informació més detallada de
cada un dels punts

