
Persona de contacte

Nom de l’establiment

Adreça

17457 Riudellots de la Selva 

Telèfon

E-mail

Pàgina web

Nom Fiscal

Adreça Fiscal

NIF Núm. epígraf IAE

Activitat comercial

Núm. de compte

Aportació
10 €/mes

Qui som?

Què fem?

Què t’oferim?

Com t’a
judem?

Què proposes?

Comptem amb tu!!!

CADA DIA TREBALLEM PER 

COHESIONAR I ENFORTIR EL TEIXIT 

COMERCIAL I PER PROMOCIONAR 

EL PETIT COMERÇ LOCAL.

Butlleta d’inscripció 

Accepto formar part de l’Associació de Comerciants de 
Riudellots de la Selva, i autoritzo a  l’entitat bancària a 
carregar els rebuts de l’Associació.
Signat:

Riudellots de la Selva, data:

Qui som?
• Un grup de botiguers i empresaris units amb 

l’objectiu de dinamitzar el comerç local.

Què fem?
• Organitzem diversos tipus d’accions adreçades 

al consumidor i al nostre propi negoci.

Per què ho fem?
• Ens interessa que Riudellots sigui un poble viu a 

nivell comercial. Volem que el consumidor trobi 
aquí tot el que necessita sense necessitat de 
desplaçar-se a altres municipis. 

Què aconseguim?
• Si aconseguim dinamitzar el comerç, crear un 

entorn comercial agradable i de fàcil accés, 
oferir un bon servei i fidelitzar els nostres 
clients, aconseguim l’objectiu de tot empresari: 
augmentar vendes.

Quant val?
• El cost per pertànyer a l’Associació de 

Comerciants de Riudellots és de 10€ al mes.
• Aquest quota dóna dret a:
	 •	Participa	en	totes	les	campanyes	promocionals		

  de l’Associació de Comerciants
	 •	Beneficiar-se	de	la	imatge	de	la	marca		 	

  Associació de comerç de Riudellots.
	 •	Accés	als	ajuts	i	subvencions	per	renovació		

  o reformes per als establiments comercials  
  que ofereix l’administració i als quals no es pot  
  accedir si no es forma part d’una associació de  
  comerciants,...

• Les accions que s’organitzen estan finançades 
per les quotes i els plans de dinamització 
comercial que sol·licitem anualment a la 
Generalitat. En certes ocasions també rebem 
col·laboració de l’Ajuntament.

President: Eduard Duran
Telèfon: 686 938 558
e-mail: comerciants@riudellots.cat



 

Actuacions adreçades al comerciant:

• Organització de cursos d’interès per als comerciants, 
escollits entre tots els membres de l’associació i 
subvencionats la majoria dels cursos al 100%.

•	 Participació	 activa	 en	 les	 reunions	 de	 l’associació	
perquè cada comerciant pugui exposar tot el que 
cregui convenient. (Accions de recolzament, recollim 
les preocupacions del comerç i fem el possible per a 
trobar-hi solucions).

• Edició d’un butlletí d’intern per mantenir una 
comunicació constant els associats.

•	 Petició	 de	 subvencions	 per	 finançar	 el	 pla	 de	
dinamització comercial, i també informació de 
subvencions i ajudes a tots als associats.

•	 Participació	 en	 les	 campanyes	 i	 actes	 de	
l’associació.

• Convenis amb entitats bancàries i amb empreses 
privades per aconseguir descomptes en els seus 
serveis.

• Contactem amb l’Ajuntament per actuar conjuntament 
i també per plantejar problemes d’aparcament, 
recollida de residus, etc.

Actuacions adreçades al consumidor:

• Campanyes de promoció i dinamització:
•	Per	sant	Jordi	sorteig	d’un	sopar	romàntic.
•	Sant	Joan	sorteig	de	coques	i	cava.
•	Festa	 Major	 entrades	 per	 anar	 al	 teatre	 a		
Barcelona.

•	Campanya	per	les	festes	de	Nadal.
•	Campanyes	mediambientals.
•	Altres	campanyes	conjuntes	amb	 la	Federació	del	

comerç de la Selva (Dia del pare, dia de la mare, 
solstici	d’estiu,	Nadal,	etc,).

•	Possibilitat	d’oferir	al	consumidor	noves	campanyes	
comercials.

•	Implantació	de	la	targeta	Comerç	de	la	Selva.

I seguim rumiant les millors accions  
per a tots plegats!

L’associació de comerciants de Riudellots de la 
Selva es va crear l’any 2007, amb la intenció de 
representar, defensar, gestionar i fomentar els 
interessos comuns de botiguers i comerciants 
de Riudellots, i d’aquesta manera mirar de donar 
millor servei al nostre poble. 

És una associació que s’ha creat recentment però 
que té moltes ganes de treballar per millora de 
l’oferta, dinamitzar el comerç del nostre municipi 
i consolidar un model de comerç de proximitat.

L’Associació de Comerciants forma part de 
la Federació de Comerç de la Selva. És a dir, 
està integrada a la primera xarxa comercial 
supramunicipal més àmplia de Catalunya, que 
representa gairebé a 700 comerços. Aquesta 
unió ens dóna molta força a l’hora d’aconseguir 
el suport de l’Administració (Diputació de Girona, 
Generalitat de Catalunya)
Des de la Federació de Comerç s’organitzen 
campanyes d’àmbit general per afavorir el comerç 
de tota la comarca. Campanyes destinades als 
nostres clients i als que encara no ho són:

• Cartelleria (Dia del pare, Dia de la mare, Sant 
Jordi,	Solstici	d’estiu,	Festa	Major,	Tornada	a	
l’Escola,	Nadal,	etc.)

• Campanyes mediambientals (any 2008, 
cabassos reutilitzables)

• Campanyes solidàries (col·laboració amb la 
Fundació	“la	Caixa”	i	la	targeta	Comerç	la	Selva)

•	 Posada	en	
funcionament de la 
Targeta Comerç 
la Selva	de	“la	
Caixa”	i	suport	a	la	
targeta	Punto	Oro	
del	Banc	Popular	
(negociació amb 
entitats bancàries per aconseguir avantatges pels 
700 comerços associats)

• Assessorament per realitzar els tràmits dels 
ajuts de la Generalitat per les reformes dels 
establiments

• Un lloc presencial a la pàgina web	de	la	Federació	
de Comerç de la Selva. 

www.fcs.cat 

Serveis de PIMEC
L’Associació, per estar adherida a Pimec, 
disposem de diversos serveis d’assessorament:

• Assessorament telefònic: informació, 
consultes, dubtes que es puguin plantejar 
en matèria de dret laboral, mercantil, civil i 
fiscal;	estrangeria;	protecció	de	dades;	Pla	
General Comptable; convenis col·lectius; ajuts 
i finançament; assessorament tecnològic; 
formació de demanda; recursos humans; 
internacionalització; etc.

• Assessorament gratuït i personalitzat en matèria 
de prevenció de riscos laborals dirigit a les 
empreses i treballadors autònoms tant si han 
contractat com si no ho han fet amb un servei de 
prevenció aliè.

• Assessorament mediambiental gratuït: 
atenció personalitzada en diversos temes (gestió 
de residus, cànon de l’aigua, llei d’envasos, 
registre de substàncies químiques REACH, 
llicència mediambiental, etc.)

• Revisió gratuïta d’assegurances contractades.

•  Assessorament integral en subvencions.

Acords de col·laboració
Inclou  assessorament, tramitació i gestió dels 
següents acords de col·laboració avantatjosos:

• Estalvi energètic
• Estalvi en carburants 
•	 Descomptes	en	Telecomunicacions
•	 Finançament	de	les	Pimes
• Renting de vehicles
•	 Pimec	Viatges
•	 Informes	comercials
• Assegurances de Crèdit a l’Exportació
•	 Prevenció	d’incendis
•	 Premsa
•	 Missatgeria

www.pimec.es

Quines actuacions fem?


