
 

 
Fem Sant Andreu - Proposta de fons de reactivació social i econòmic. 

 ÀMBIT DE COMERÇ I RESTAURACIÓ 

40.- Línia d ajuts per donar suport al comerç local destinades als establiments i activitats del sector 

comercial o de serveis de Sant Andreu de la Barca, que durant l estat d alarma han  hagut de 

tancar o bé només han pogut obrir parcialment i, per tant, no han pogut prestar el seu servei amb 

normalitat. Les quantitats proposades són les següents: 

  per als establiments obligats al tancament. 

  per als establiments obligats al tancament parcial. 

 Addicionalment, es podrà de  per als establiments amb local 

 més per a aquells amb treballadors/es contractats. Aquests imports 

ç . 

41.- Creació d'una targeta local de descomptes per a promoure les vendes del petit comerç i 

restaurants locals, així com de les empreses i autònoms del sector serveis. A partir d'un fons 

aportat per l'administració pública, el comerciant pot fer descomptes als compradors. La part 

descomptada l'aportarà aquest fons i es mantindrà a la targeta del client per a fer una altra 

compra local. El comprador la podrà utilitzar per fer una altra compra i així successivament tot 

entrant en una roda en la qual es fomentin les compres locals. 

42.- Ajudes per pagar el lloguer al petit comerç i restauració locals que hagin vist la seva activitat 

afectada. 

43.- 

a tots els marxants de roba i 

hagin pogut assistir-hi. 

44.- Bonificar una part de la taxa de residus comercials i industrials als comerços, establiments de 

restauració, autònoms i empreses. 

45.- Campanya de comunicació per a promoure el consum de productes de proximitat i el comerç 

i economia local conjuntament amb els agents econòmics locals. 

46.- Ampliació sense cost del permís de metres de terrassa per a la restauració que permeti 

compensar la limitació empre que 

la zona de la via pública ho permeti. 

47.- 

individual (EPI) en funció del nombre de treballadors. Amb els suficients recanvis per abastir dues 

setmanes, fins a la següent fase de desconfinament. 


