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L'Ajuntament de Tarragona ha creat un directori de negocis que presten
servei aquests dies, de lliure accés per a tota la ciutadania.

Qui s'hi pot inscriure?

 

Els que presten servei durant els dies de confinament, segons les mesures i
limitacions que estableixen el Decret per l’estat d’alarma i el Decret d'ampliació
de restriccions del 29 de març. Per exemple:

Alimentació; begudes; productes i béns de primera necessitat; farmàcies;
metges; òptiques i productes ortopèdics; productes d'higiene; perruqueries;
premsa i papereria; combustible per a l'automoció; estancs; equips tecnològics
i de telecomunicacions; aliments per a animals de companyia; comerç per
Internet, telefònic i per correspondència; tintoreries i bugaderies, i serveis
d'hostaleria i restauració a domicili.

Apunt sobre el comerç electrònic, telefònic i per
correspondència
 

Segons el punt 24 de l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març,
poden prestar servei:

"Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el
comercio por Internet, telefónico o correspondencia."

Atenció! En aquest cas l'entrega s'ha de fer a domicili; en cap cas el client pot
recollir el producte a l'establiment.

 

 

Inscriu-te al directori d'empreses que presten

serveis aquests dies de confinament

Inscriu el teu establiment. Us necessitem!

 
https://www.tarragona.cat/comerc/som-comerc-tgn/venda-en-linia

https://emergencia.tarragona.cat/comercos
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.tarragona.cat/comerc/som-comerc-tgn/venda-en-linia


Penja aquest cartell a la teva botiga i

col·labora contra la violència masclista

Disponible a pàgina sencera, en català, castellà, francès i anglès, i en
format vertical i horitzontal, a:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-
establiment-segur

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/campanya-establiment-segur


Mesures econòmiques de l'Ajuntament de

Tarragona per fer front al coronavirus 

Exempció del pagament de les taxes de terrasses i ocupació de via pública
als bars i restaurants durant el període de prohibició derivat de la
declaració de l’estat d’alarma.

Exempció del pagament de la taxa de la brossa a tots els establiments que
han hagut de tancar a causa de l’estat d’alarma declarat al Reial decret
463/2020.

Ajornament del termini de cobrament obligatori de les taxes i els impostos
corresponents a l'any 2020 en funció del que duri l’estat d’alarma. Es
tracta dels impostos de béns immobles i el de vehicles de tracció mecànica,
així com de la taxa de recollida d’escombraries i la de gual.

L’equip de govern destinarà 250.000 euros, ampliables, a reactivar el
comerç i l'activitat econòmica, a banda de les ampliacions pressupostàries
d'ajuda a les emergències de Serveis Socials. 

 

 

 

 
 
 
Més informació i ajudes d'altres institucions: 
 
www.tarragona.cat/coronavirus

 
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/recull-de-mesures-de-

suport-a-treballadors-es-autonoms-es-i-empreses

 
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-

locupacio

 
Dept. de Promoció Comercial: somcomerctgn@tarragona.cat.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
http://www.tarragona.cat/coronavirus
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/recull-de-mesures-de-suport-a-treballadors-es-autonoms-es-i-empreses
https://www.tarragona.cat/tarragonaimpulsa/empresa/recull-de-mesures-de-suport-a-treballadors-es-autonoms-es-i-empreses


Recomanacions per a botiguers en temps de

coronavirus 

Analitza el teu negoci a fons. Aprofita per fer inventari, fes un estudi de
quina és la teva clientela (edat, sexe, interessos...), busca noves maneres de
venda, analitza les teves xarxes socials, forma't, prova nous serveis per als
teus clients, reformula l'aspecte de la teva botiga, pensa en una estratègia
per quan el confinament acabi.

Mantén el contacte. El teu negoci i els teus clients et necessiten. Interessa't
per ells, envia'ls algun correu, fes-los recomanacions, grava un vídeo.
Alguns comerços de la Via T ja s'hi han animat i ofereixen serveis
complementaris en línia. Consulta les seves xarxes i apunta't al carro!

Estigues al dia. Revisa la premsa i consulta les pàgines web que et poden
donar idees per al teu negoci i recomanacions útils durant aquests dies. 

Relaxa't, tot anirà bé. Aprofita aquests dies per baixar marxes. Atura't i
gaudeix d'aquests moments per a tu. Et recomanem:

L'ofici de viure, TV3. Capítols de trenta minuts per reflexionar sobre la
vida i com afrontar la incertesa de la nostra societat.

L'Auca del Senyor Esteve. Aquesta obra de Santiago Rusiñol ens
transporta als orígens de l'entramat comercial català a partir de la
història de l'Esteve. S'hi descriuen tres moments cabdals: la fundació i
engrandiment del negoci; l'Esteve com a model de botiguer i el conflicte
amb Ramonet, el fill que vol ser artista i no vol heretar el negoci; i la
reconciliació entre l'artista i la classe social a la qual pertany, la
burgesia.

 

 

 

 

 

 

 

#totanirabé



Tallers infantils de sensibilització comercial "Pinta el comerç"
 
Durant el mes d'abril s'organitzaran tallers infantils a la Biblioteca Pública de Tarragona i
els centres cívics de la ciutat, tot convidant els infants a pintar murals de promoció del
comerç local.
 
Exhibició dels murals: Rambla Nova i plaça Verdaguer, el dia 9 de maig
Organització: Conselleria de Comerç
Col·laboració: Club dels Tarraconins, Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i Biblioteca
Pública de Tarragona
 

Festa del comerç
 
El dia 9 de maig estan previstes un seguit d'activitats de carrer gratuïtes al centre de
Tarragona per animar el comerç. 
 
Localitzacions: Rambla Nova, plaça Verdaguer i plaça de les Cols
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Organització: Conselleria de Comerç
 

Arribada de creuers maig 2020

Agenda del comerciant

AJORNATS

PENDENT COVID 19

PENDENT COVID 19



Departament de Promoció Comercial - Ajuntament de
Tarragona
Adreça: Arquitecte Rovira, 2 (Palau Firal i de Congressos)
43001 Tarragona
Adreça electrònica: somcomerctgn@tarragona.cat
Telèfon: 977 250 979
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Vols rebre el butlletí?

Donar-te d'alta és gratuït. Et permetrà rebre tota la
informació d'interès de la Conselleria i participar en les
campanyes i accions de dinamització que oferim. Escriu-nos
a somcomerctgn@tarragona.cat o truca al 977 25 09 79.

CONTACTE


