
 Durant tot l’any donem a conèixer l’oferta de la 
nostra ciutat i promovem el comerç de proximitat, 
tant impulsant campanyes com col·laborant 
amb les accions de la Federació d’Associacions 
de Comerciants i Gremis de Rubí (FACGR) 
i d’altres entitats.

 Participa-hi
 • Foraestocs. Març i setembre
 • La Nit Oberta. Novembre 
 • La Botiga al Carrer. Juny
 • La Festa del Comerç. Octubre
 • De Tapes per la Fira de Sant Galderic. 

6 al 9 i del 12 al 15 d’octubre
 • Campanyes comercials. 

(Dia del Pare, Sant Jordi, dia de la Mare, etc.)
 • Dinamització de locals buits
 • Promoció de l’hostaleria

 Promoció de 
l’associacionisme 
comercial

 Associa’t-hi
 El Servei de Comerç manté una relació estable 

amb la Federació d’Associacions de Comerciants 
i Gremis de Rubí (FACGR) i altres associacions 
de comerciants a través de col·laboracions.

 Mercats i fires
 Organitzem i donem suport a la celebració

de mercats i fires al municipi perquè són pols
d’atracció que potencien el comerç local. 

 • Fira Medieval de Sant Jordi Parc. 
30 d’abril i 1 de maig

 • Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge. 
27, 28 i 29 de maig

 • Fira del Vi. 22 i 23 d’octubre
 • Fira de Nadal i Fira de Reis
 • Mercadals: 
 Cada dijous a la pl. Nova del Mercat
 Cada dissabte al c. Antoni Sedó
 • Mercat Ecològic del Vallès. 4t dissabte de mes 

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

a l’illa de vianants

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

la fidelitat de la teva clientela. És gestionada 
per la Federació de Comerciants i Gremis de Rubí. 
Més de 12.500 usuaris ja la tenen.

Dinamització
comercial

Subvencions 
i premis  • Reducció de la taxa de residus

 Es manté la reducció general del 50% de la taxa 
de residus comercials. 

 Els comerços de nova implantació poden gaudir 
de la bonificació del 90% sobre la taxa de residus. 
El termini per sol·licitar-la estarà vigent durant 
tot l’any.

 • Festius locals
 • 24 de març
 • 29 juny: Festa Major

 • Festius d’obertura autoritzada
 • 24 de març, 3 juliol, 15 d’agost, 4, 6, 8, 11 i 18

 de desembre

 • Servei Local de Català
 Matrícula preferent per a comerciants als cursos 

de català. Assessorament lingüístic gratuït: 
revisió de textos i de la retolació interna i externa 
dels comerços.
Planificació lingüística a mida.

 • Subvencions i bonificacions 
per a la contractació de joves

 • Subvenció de 3.891,60 € per cada contractació.
 • Reduccions a la Seguretat Social de l’empresa

 fins al 100%.
 Per a més informació truqueu al 93 581 39 00
 al Servei d’Impuls a l’Ocupació de l’Ajuntament
 de Rubí.

Destaquem

 Programa d’assessorament gratuït i personalitzat, 
xerrades i sessions de treball sobre temes d’interès.

 Informació sobre cursos adreçats a comerciants 
impartits per altres entitats.

 • Tallers per estalviar en la factura elèctrica
 Formació específica per sectors d’activitat 

(perruqueries, restaurants, etc.) per entendre i 
optimitzar la factura elèctrica.

 Si esteu interessats podeu trucar al 93 588 70 00 
ext. 1441 o escriure a rubi_brilla@ajrubi.cat

Formació i 
assessorament

 És un òrgan de participació que té com a 
finalitats la informació, la proposta, la consulta 
i l’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

Què 
t’oferim

Ajuts, premis i subvencions per a la millora de 
l’oferta comercial i la implantació de nou comerç 
adreçats a comerciants i emprenedors: 

 Convocatòria 
de subvencions 
per a la millora 
dels comerços

 Per actuacions realitzades durant el 2016. 
Import màxim 1.000 € per establiment comercial.

 Se subvencionaran actuacions del tipus: 
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), etc.

 Premi 
a les millors 
iniciatives 
comercials

 Es premiaran els 2 projectes més innovadors 
que inicïin la seva activitat al 2016. 
Cada premi està dotat amb 5.000 €.

33.000
Euros

10.000
Euros

 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 comerços,
els serveis i la restauració de Rubí, totalment gra-
tuïta, que garanteix la seva presència a Internet.

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

 estadístiques, suport tècnic, etc.

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

 • Xarxes socials: Facebook www.facebook.com/
rubicomerc i Twitter #rubicomerç.

Difusió

App
  L’App del 
 Comerç de 
 Rubí
 Els comerciants, restauradors 

i empreses de serveis de Rubí ja podeu 
gaudir d’aquest servei de forma gratuïta 
(promoció limitada a 400 comerços). 
Per inscriure-us-hi poseu-vos en contacte 
amb el Servei de Comerç.



Serveis municipals
Ajuntament de Rubí
Pl. Pere Aguilera, 1
Tel. 93 588 70 00
www.rubi.cat
Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER) 
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel. 93 581 39 00
a/e: rubiempresa@rubiempresa.net
www.rubiempresa.net
Finestreta Única Empresarial (FUER) 
C/ de Can Serra, 3. Masia de Can Serra
a/e: fuer@ajrubi.cat
Llicències
C/ de Can Serra, 3. Masia de Can Serra
Tel. 93 587 00 00
Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)
www.rubi.cat/oac
OAC (Les Torres)
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel. 93 588 19 75
OAC (Centre)
C/ Dr. Robert, 19
Tel. 93 588 70 00
Oficina de serveis a l’empresa (OSE) 
C/ de Can Serra, 3. Masia de Can Serra
Tel. 93 588 70  00
a/e: rubiempresa@rubiempresa.net
www.rubiempresa.net
Portal web de comerç
www.rubicomerç.cat

Altres serveis
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 (CCC)
Via Laietana, 32, 2n. 08003 Barcelona
Tel. 93 491 06 06
www.confecom.cat

Servei de Comerç -
Ajuntament de Rubí
Masia de Can Serra
C/ de Can Serra, 3
Tel. 93 588 70 00
a/e: comerc@ajrubi.cat
www.rubi.cat/comerc
www.facebook.com/rubicomerc

Horari d’atenció al públic 
de 9 a 14 h (de dilluns 
a divendres) i dijous 
a la tarda de 16 a 18 h

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

Federació d’Associacions de 
Comerciants i Gremis de Rubí
Av. de Barcelona, 57, entl. 2, desp. 0
Tel. 606 036 392
a/e: info@viurubi.com
www.viurubi.com

Organisme de Gestió Tributària 
C/ Pau Claris, 38-40, local 1
Tel. 93 586 23 80
a/e: orgt.rubi@diba.cat

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

Servei Local de Català
C/ Santa Maria, 17, 2n
Tel. 93 697 54 05
a/e: rubi@cpnl.cat

Servei d’Ocupació de Catalunya
Tel. 93 553 61 00
www.oficinadetreball.cat

Servei d’Impuls a l’Ocupació
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel. 93 581 39 00

Web de l’Agrupament de Botiguers
de Comerciants de Catalunya
www.abccat.com

Web de Botigues de Catalunya
www.botiguesdecatalunya.cat

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

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

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

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

Et
volem
ajudar

El Servei de Comerç de l’Ajuntament de Rubí és l’interlocutor 
entre l’administració local i els establiments comercials 
i de serveis. El nostre objectiu és la promoció del comerç 
urbà i de proximitat i potenciar l’oferta comercial de Rubí.

La relació del Servei de Comerç amb els comerciants parteix 
d’una vocació de proximitat i de comunicació permanent, 
per això, un any més, el nostre objectiu és que conegueu 
de primera mà de quina manera us podeu beneficiar 
de les polítiques comercials de l’Ajuntament de Rubí.

Desitgem que aquesta informació us sigui útil i no dubteu 
a contactar amb nosaltres si teniu qualsevol consulta, 
recomanació, etc.

Com sempre, restem a la vostra disposició.

Catàleg 
de serveis 
2016

Descarregueu-vos l’App 
del Comerç de Rubí

D
ip

òs
it 

Le
ga

l: 
B

 5
13

7-
20

15

*

*

2016


