
 Campanyes comercials
 Per donar a conèixer l’oferta de la nostra ciutat 

i promoure el comerç de proximitat:

 • Rebaixes d’hivern. Del 7 de gener fins al 6 de març

 • Dia del Pare. 19 març

 • Sant Jordi. 23 d’abril 

 • Dia de la Mare. 5 maig 

 • Botiga al Carrer. 15 juny 

 • Rebaixes d’estiu. De l’1 de Juliol al 31 d’agost

 • Tornada al Cole. Inicis setembre

 • Shopping Night. És una iniciativa comercial, 
festiva i lúdica on els comerços de la ciutat i el 
món de la cultura es donen la mà i obren un dia 
fins a mitjanit. A determinar

 • Campanya de Nadal. 1 de desembre al 6 de gener

 Campanya de fidelització
 • Targeta Comerç-Ciutat. Sistema per premiar 

la fidelitat de la teva clientela. Més de 10.000 
usuaris ja la tenen.

 Mercats i fires
 • Mercadal. Cada dissabte de 9 a 14 h al carrer 

Antoni Sedó

 • Mercat de l’Artesania de Rubí. 4t dissabte de mes, 
a l’illa de vianants

 • Mercat Ecològic del Vallès. 4t dissabte de mes, 
a l’illa de vianants

 • Mercat Municipal. Dilluns 8 a 13 h, dimarts i dimecres 
7.30 a 13.30 h, dijous 7.30 a 13.30 i 17 a 20 h, divendres 
7 a 20 h i dissabte 7 a 14.30 h, al carrer Cal Gerrer

 • Fira de Nadal. Pl. Nova Estació, 13 al 24 de desembre

 • Fira de Reis. A determinar

 Promoció de l’associa-
cionisme comercial

 La Regidoria de Comerç manté una relació estable 
amb la Federació d’Associacions de Comerciants 
i Gremis de Rubí (FACGR) i les associacions 
de comerciants a través de col·laboracions 
público-privades.

 Convocatòria de 
subvencions per a la 
millora dels comerços

 Retolació exterior, renovació i millora d’aparadors 
i il·luminació, realització d’obres i d’instal·lacions 
en general, millora de l’accessibilitat de 
l’establiment, adequació del punt de venda, 
inversions en maquinari i programari: ordinadors 
personals, servidors i complements...

 Premi a la millor 
iniciativa comercial

 Per al projecte més innovador de nova 
implantació que millori l’oferta comercial 
de Rubí i aporti valor afegit.

 Concurs d’aparadors 
de Nadal

 Es premien els millors aparadors 
nadalencs de la ciutat.

 Assessorament tècnic 
individualitzat

 Inclou una diagnosi de l’establiment i la 
recomanació de les accions de millora  a 
emprendre en l’àrea que correspongui (comercial, 
econòmica, gestió de personal, comunicació...).

 Formació anual 
programada

 Organització de jornades i programes formatius 
adreçats a comerciants (tallers de llengua, 
aparadorisme, marketing, visual 
merchandising…).

 Comerç Sostenible
 Projecte per fer el vostre comerç més competitiu i 

sostenible assessorant-vos en els àmbits d’energia, 
residus i producte.
Inscripcions: http://seu.ajrubi.cat/rubibrilla/comerc
Data límit 31/10/13.

Dinamització
comercial

Subvencions 
i premis

Formació i 
assessorament

 És un òrgan de participació que té com a 
finalitats la informació, proposta, consulta 
i assessorament en el desenvolupament de 
polítiques i iniciatives comercials. El Consell 
fomenta la transparència i el consens i hi tenen 
representació l’Ajuntament de Rubí, els grups 
municipals, les associacions de comerç en 
general i els representants de  les organitzacions 
empresarials. 

Consell de 
Comerç de Rubí  

 Consulteu l’apartat d’Ordenances Fiscals 2013 
a www.rubi.cat/comerc o també al portal web 
www.rubicomerç.cat

Bonificació en 
la taxa de residus 
d’activitats 
comercials

 Informem sobre les activitats de dinamització 
i d’interès per als comerciants:

 • Web institucional www.rubi.cat/comerc

 • Portal web de Comerç www.rubicomerç.cat 
És una eina de difusió i promoció dels 
establiments de la ciutat, totalment gratuïta, 
que garanteix la presència a la xarxa dels 
comerços, serveis i restauració de Rubí. 

 • Espai exclusiu per al teu comerç.
  • Oferim recursos propis: directori comercial, 

 estadístiques, suport tècnic...

 • Butlletí electrònic: tramesa electrònica amb 
les darreres novetats, promocions, campanyes,... 
del Servei de Comerç. 

 • Xarxes socials: Facebook i webs relacionades 
amb el món comercial.

Difusió

Què 
t’oferim

25.000
Euros

10.000
Euros

5.000
Euros

Línies d’ajuts, premis i subvencions per a la millora
de l’oferta comercial actual i la implantació de nou 
comerç per a emprenedors i comerciants. 
La previsió per aquest 2013 és:



Ajuntament de Rubí
Pl. Pere Aguilera, 1
Tel.: 935 887 000

Llicències d’activitats
Crta. de Terrassa, 116, 1r
Tel.: 935 870 000

Oficines d’Atenció 
al Ciutadà (OAC)
www.rubi.cat/oac

OAC (Les Torres)
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel.: 935 881 975
OAC (Centre)
C/ Dr. Robert, 19
Tel.: 935 887 000

Federació d’Associacions de 
Comerciants i Gremis de Rubí
Av. de Barcelona, 57, entl. 2, desp. 0
Tel.: 620 924 935
a/e: info@viurubi.com

Oficina de serveis 
a l’empresa (OSE) 
C/ de Can Serra - PAE La Llana
Tel.: 935 888 70 00
a/e: rubiempresa@rubiempresa.net

Servei Local de Català
C/ Santa Maria, 17, 2n
Tel.: 936 975 405
a/e: rubi@cpnl.cat

Servei d’Ocupació de Catalunya
Tel.: 935 536 100
www.oficinadetreball.cat

Seguretat Social. Tresoreria
Tel.: 901 502 050
www.seg-social.es

Servei de Comerç -
Ajuntament de Rubí*
RUBI+D
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel.: 93 581 39 00
Fax: 93 588 61 95
a/e: comerc@ajrubi.cat

*Horari d’atenció al públic 
de 9 a 14 h (de dilluns 
a divendres) i dijous 
a la tarda de 16 a 19 h.

Organisme de Gestió Tributària 
C/ Pau Claris, 38-40, local 1
Tel.: 935 862 380
a/e: orgt.rubi@diba.cat

Hisenda. Agència Tributària
Tel.: 901 200 345
www.aeat.es

Portal web de comerç
www.rubicomerç.cat

Web del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya
www.ccam.cat

Cambra de Comerç de Terrassa
C/Blasco de Garay, 29. 08224 Terrassa
Tel. 93 733 98 33
www.cambraterrassa.es

Confederació de Comerç de Catalunya
Via Laietana, 32, 2n. 08003 Barcelona
Tel.: 934 910 606
www.confecom.cat

Web de la Federació
www.viurubi.cat

Web de la Diputació de Barcelona
www.diba.es/comerc

Web de la Generalitat de Comerç
www.gencat.cat/comerc

Web de PIMEC
http://web.pimec.org/

Web de l’agrupament de botiguers
i comerciants de Catalunya
www.abccat.com

Web de Botigues de Catalunya
www.botiguesdecatalunya.cat

Et
volem
ajudar

El Servei de Comerç, inclòs dins de l’àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Rubí, és 
l’interlocutor entre els establiments comercials i de 

serveis i l’administració local. 
Algunes de les seves compe-
tències són la dinamització 
comercial, la convocatòria 
d’ajuts per a emprenedors 
i la millora dels comerços 

i informar els comerciants i la ciutadania sobre la 
normativa comercial i els tràmits relacionats amb 
comerç: horaris, retolació comercial, vendes 
especials, canvi de titularitat d’un comerç...

El seu objectiu és la 
promoció del comerç 
urbà i de proximitat 
i potenciar l’oferta 
comercial de Rubí.

Catàleg de 
serveis 2013


