
 
 
 

Programa Comerç 21 
 
El programa COMERÇ 21, és un nou programa de suport a empreses comercials i de 
serveis promogut per la Gerència de Serveis de Comerç  de la  Diputació de Barcelona 
conjuntament amb PIMEComerç, que té per objectiu la millora de  l’oferta comercial dels 
municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a comerços i serveis 
amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci. 
 
En aquest programa es donarà suport per a la millora de les àrees fonamentals dels 
comerços i serveis com ara: redefinir el model de negoci, la comercialització i el 
màrqueting, la digitalització, l’equip humà, la professionalització i la gestió entre 
d’altres. 

 
Comerç 21 et permetrà: 
 

1- Identificar els punts de millora (diagnosi). 
2- Definir un full de ruta amb els objectius i accions concretes a desenvolupar 

(disseny d’un pla d’acció).  
3- Disposar d’un acompanyament personalitzat en la implementació de les 

actuacions plantejades per materialitzar els objectius (execució i 
acompanyament). 

 
 
Qui pot participar: 
 
Microempreses comercials ubicades a la província de Barcelona amb menys de 10 
treballadors i  amb capacitat i voluntat de millora, de professionalització i creixement del 
negoci.  
 
Les empreses que presentin les seves sol•licituds hauran de passar per un procés de 
selecció i seran només 50 les que participin en l'edició del 2017. 
 
Cost: 
 
El cost total de l’actuació és de 2.624,68 € però la participació en l’acció només té un cost 
per l’empresa beneficiària del 5% del total: 121 euros ( IVA inclòs), que es farà efectiu un 
cop sigui seleccionada, la resta de l’import del cost de l’acció serà subvencionada per la 
Diputació de Barcelona i PIMEC 
Inscripcions (termini de presentació 21 de juliol de 2017): 
 
formulari d’inscripció. 
 

Més informació  
Web del programa: www.comerc21.cat  

Servei de Promoció Econòmica - Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Tel. 93 817 11 69 

- comerc@vilafranca.cat 

http://www.comerc21.cat/wp-content/uploads/2017/06/inscripcio.pdf
http://www.comerc21.cat/

