
#ArenysReAcciona amb el Comerç
Treballant contra la COVID-19 

Hosteleria i restauració
2020

2021

Condonació  
cobrament terrasses 

Descompte de 112 dies (durant 
l’Estat d’Alarma i mesures 
Generalitat). Una reducció del 
30% de la taxa de 2020.

Més ajuts al 2021 

Propera nova convocatòria d’ajuts 
al comerç (amb una base mínima 
de requisits per facilitar-ne l’accés).

Ampliació de la temporada 
de terrasses a la llera  
de la Riera

S’autoritza l’ampliació de la 
temporada de terrasses als mesos 
de maig i octubre, ambdós lliures 
de la taxa corresponent.

Ampliació de la superfície   
per a les terrasses  
a la vorera

Més metres gratuïts a la vorera 
per tal de mantenir l’aforament 
complint les mesures COVID-19.

#CulturaSegura

S’aposta per la #CulturaSegura i es creen 
fórmules imaginatives per poder mantenir 
Sant Jordi durant el primer confinament 
i les festes de Sant Zenon i Sant Roc durant 
l’estiu. Festa de la Gent Gran a la tardor 
i Nadal i Reis i Carnaval virtual també val 
per impulsar i mantenir els cicles comercials.

Ampliació d’espai 
de terrasses

Més espai, sense cost afegit,  
a les terrasses de vorera 
per compensar la reducció 
de l’aforament interior.

Octubre lliure  
de taxa

Durant el mes d’octubre les 
terrasses de la llera de la Riera 
van continuar la seva activitat 
sense pagar la taxa.

Ajuts a l’hosteleria, 
la restauració i el comerç

El mes d’agost es destinen 
74.000 euros en ajuts. Es van 
concedir 42 peticions (gairebé tots 
amb el màxim ajut de 800 euros).

Canal web d’Ajuts

Creació d’un canal informatiu via 
web d’ajuts i subvencions a sectors 
econòmics.

Els Ajuntaments no tenen competència directa sobre el comerç ni poden donar ajuts al teixit 
econòmic i empresarial, la competència en matèria de comerç, empresa i activitat econòmica 
correspon a la Generalitat de Catalunya. 

Tot i això, ho hem fet! 

Campanyes  
institucionals

Diverses campanyes al carrer  
i als mitjans locals i comarcals:

•  Comerç de proximitat,  
més que mai! 

•  Fem gran el petit comerç! 

•  Campanyes de difusió  
i suport als restaurants  
i menjar per emportar 

•  Campanya d’estiu de turisme 
de proximitat: Visita’ns!

www.arenysdemar.cat


