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L3. Promoure el comerç de proximitat  

 
M3.1. Enfortiment de la visibilitat del comerç  
 S’ha donat suport a les  56 activitats portades a terme per les associacions i els eixos comercials.  
 S’ha fomentat la utilització de les xarxes socials i web de les associacions,  
 S’ha fet difusió de les activitats comercials a través del Districte.   
 Continuïtat  premi a les botigues centenàries 
 S’ha fomentat la participació de les botigues en els cicles festius de cada barri. 
 16 botigues han participat al IV Concurs d’ornamentació nadalenca (Bon Pastor, de Baró de Viver i de la 

Trinitat i 2 parades del mercat del Bon Pastor). 
 Redissenyat 60 guirlandes, reconvertint a leds llums de nadal a la Trinitat Vella.  
 Edició calendari del comerç de Baró de Viver. 
 

M3.2. Impuls de l’associacionisme comercial  
 S’ha donat suport a dos dels tres convenis de col·laboració entre associacions, eixos comercials per 

compartir persones dinamitzadores.  
 S’ha fomentat l’intercanvi d’experiències i d’infraestructures.  
 S’han tramitat subvencions pel reforç de les estructures des de la Direcció de comerç.  
 5 associacions de comerciants, han millorat la seva competència professional i la seva gestió a través del 

Programa Xarxa Comercial en Creixement.  
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M3.3. Millora de la competitivitat i l’emprenedoria 
 24 botigues i serveis han rebut 12 hores d’assessorament comercial individualitzat, segona edició del 

programa Comerç a Punt. 
 36 botigues, 17 de la Trinitat Vella, 13 del Bon Pastor i 6 de Baró de Viver, han implantat la moneda 

ciutadana, REC. 
 40 comerciants  de 32 botigues han participat en 22 càpsules formatives del Programa Obert al Futur.  
 7 botigues han participat al Digitalitza’t, per augmentar la seva presencia a les xarxes socials. 
 6 casos atesos (2 d’èxit), 10 cedents i 11 reemprenedors, programa Transmissió empresarial als barris. 
 5a i 6a Ruta de la Tapa a Sant Andreu, amb prop de 40 establiments adherits.   
 suport especial a la dinamització comercial al barri de Baró de Viver i assessorament a un projecte 

emprenedor d’alimentació. 
 52 botigues al projecte CASBA, comerç accessible i sense barreres. 
 8 associacions comerciants i 2 mercats col·laboren al projecte  repartiment a domicili, programa B-

MINCOME 
 campanya de dinamització del comerç afectat per obres de llarga durada a carrer Gran de Sant Andreu i 

plaça Mercadal 
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M3.4. Foment de les sinèrgies amb altres sectors  
 S’ha implantat la senyalització dels punts d'interès del Districte.  
 S’ha participat en el projecte d'il·luminació d’aparadors Barcelona Centre de Disseny i Sant Andreu Nord 

Comerç.  
 S’ha continuat l’itinerari de les botigues singulars,  
 S’ha fomentat la participació de l’eix de Sant Andreu i Onze de Setembre a la Fàbrica dels Reis. 

M3.5. Integració habitat urbà i comerç  
 Han continuat les obres al mercat del Bon Pastor. 
 S’ha enderrocat el mercat del Sant Andreu.  
 S’ha participat activament en la comissió de seguiment i estudi de mobilitat del carrer Gran de Sant Andreu. 
 Inici obres carrer maig.  
 Suspensió de llicències activitat al carrer Gran durant 2018.  
 Elaboració i aprovació del Pla d’usos del carrer Gran. 
 A més s’ha afavorit l’enllumenat de nadal al comerç afectat per obres de llarga durada, per baixa salut 

comercial, i treball als barris,  
 Seguiment de la campanya de terrasses i ordenances singulars i de les demandes comercials en general. 
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M3.6. Posada en valor de la participació ciutadana i de la  
seva vessant social 
 940 alumnes han fet 44 visites a 9 botigues dintre del projecte Comerç i Escoles. 
 313 visites a 170 botigues dins del programa Mediació comerç nouvingut. S’han  
associat 5 botigues noves a eix comercial de Sant Andreu, Sant Andreu Nord Comerç, AC Onze de 
Setembre, La Sagrera i Navas.   
 6 botigues implicades al projecte educatiu de diversificació curricular. 
 renovar el compromís de les associacions comercials amb Barcelona Més Sostenible. 
 Seguiment del projecte Radars a Sant Andreu Sagrera, Trinitat Vella i Bon Pas 
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Àmbit Concepte import 

Direcció de comerç Ajuts comerç per baixa salut comercial, 
Treball als barris i obres de llarga 
durada 

 
 

53.446,42 

Districte Sant Andreu • Infraestructura 
• Atrapa la Tapa 

28.539,62 
9.691,49 

Barcelona Activa • Assessorament comercial “Comerç 
a punt” 

 

15.000,00 

Direcció de comerç Subvencions 50% 
 
• Reforç estructura 
• Dinamització comercial 
• Enllumenat Nadal 

 

 
 

57.500,00 
59.900,00 
73.665,83 

 
 


