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Benvolguts/des,
És l’objectiu de la regidoria de comerç
de l’Ajuntament de Vic, acompanyar
als comerciants de la ciutat per
tal d’aconseguir un comerç sòlid,
innovador, professional i de qualitat,
amb una oferta diferenciada.
Per fer-ho posem a la vostra disposició
diferents eines que puguin ajudar-vos:
suport a la dinamització comercial,
servei de selecció de personal,
suport a l’emprenedoria comercial,
bonificacions, etc.

NORMATIVA
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RECOLLIDA COMERCIAL DE RESIDUS
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Aquest dossier pretén ser una eina
de treball i gestió per facilitar la tasca
diària dels comerços de la ciutat de Vic.
Hi trobareu informació sobre diferents
àmbits que influeixen tots en la gestió
comercial.

BONIFICACIONS

6

Podeu consultar-lo a
http://comerc.vic.cat/

ILLES DE VIANANTS
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Per a qualsevol dubte o aclariment
podeu posar-vos en contacte amb la
regidoria de comerç:
comerc@vic.cat
www.vic.cat
T. 938862100

ASSOCIACIONISME COMERCIAL
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CREACCIÓ
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ORNAMENTS DE NADAL
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MILLORA DE LA COMPETITIVITAT COMERCIAL

10

I NO T’OBLIDIS QUE...
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Recollida comercial
de residus
La recollida comercial de residus fa referència
als residus que es generen en els establiments
comercials de la ciutat. És una recollida
específica i segregada de la resta, per a
aquells establiments que generen quantitats
importants de residus (botigues i comerços,
bars i restaurants, supermercats, floristeries
i fruiteries...) que ofereix l’Ajuntament en
determinats sectors de la ciutat.

normativa
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis
i fires. En aquesta normativa hi trobareu tota
la informació referent a horaris comercials,
activitats de promoció, obligacions, etc.

Aquesta recollida és obligada per a tots els
establiments que reuneixen els següents
requisits:

PAPER/
CARTRÓ
Tots els establiments
que en generen de la
zona del centre i de la
zona del Remei/Estadi.

Aquest servei no incrementa la taxa d’escombraries,
regulada en l’ordenança fiscal número 11 que s’aprova
anualment. El període de liquidació voluntari és de l’1 de
setembre al 30 de novembre de cada any.
Podeu consultar tota la informació referent a la recollida
comercial de residus a:
https://tutries.vic.cat/recollida-comercial/

VIDRE

ORGÀNICA

Tots els establiments que
generen una quantitat
important de vidre de la
zona del centre.

Tots els establiments de la ciutat
que generen una quantitat
important d’orgànica, més de la
que es genera en un habitatge
particular (restaurants, bars,
fruiteries, floristeries,
hotels...).

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
En aquesta llei hi trobareu els tràmits/gestions
administratives.

Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vic.
S’aproven anualment i es regulen les taxes que
s’han de pagar.
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Adjuntem annex amb la
documentació per a cada
una de les fraccions. Per
consultar els carrers de
cada una de les zones,
consulteu el web de
l’Ajuntament.
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Illes de vianants
.
95 /.

.
75 /.
en la llicència d’obres de
rehabilitació de comerços
que tinguin una superfície
de fins a 150 metres
quadrats. Es demana
mitjançant sol·licitud
a l’OAC*.

en la llicència d’obertura
per a comerços que tinguin una
superfície de fins a 150 metres
quadrats i iniciïn l’activitat.
Es demana mitjançant
sol·licitud a l’OAC*.

.
50 /.

de la taxa d’escombraries
dels comerços afectats per
obres de llarga durada.
S’aplica directament, no és
necessari demanar-la.

Les illes de vianants són un conjunt de carrers en què l’accés és reservat als vianants, els
quals disposen de prioritat a l’hora de circular davant de qualsevol altre tipus de vehicle.
Si ets propietari del comerç pots demanar un accés permanent pel teu vehicle. Per fer-ho
només necessiteu un codi d’usuari, el qual es demana per sol·licitud a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC).
Als teus clients els hi pots gestionar un accés temporal, que té validesa per les 24 hores
d’aquell dia i per la illa a on tens el comerç. Per fer-ho només necessites la matrícula del
vehicle del client. Durant tot el dia, aquell vehicle, podrà entrar i sortir tants cops com vulgui.
I si un dia us oblideu de gestionar els permisos temporals recordeu que
en teniu 2 de marge per tramitar-los.

A VIC HI HA
3 ILLES
DE VIANANTS
Illa de Gurb
Illa Eixample Morató
Illa Centre Històric

Les zones de càrregues i
descàrregues ubicades en
aquesta zona tenen l’horari d’ús:
De dilluns a divendres de les 5h a
les 11h i de les 15h a les 17h.
Podeu consultar tots els tràmits
corresponents a:
https://www.vic.cat/viure-a-vic/mobilitat/
mobilitat-a-peu/illa-de-vianants-1/

Per saber exactament els
carrers podeu consultar
el web de l’Ajuntament de Vic.

Bonificacions
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*OAC: Oficina d’Atenció Ciutadana.

CONTROL
FOTOGRÀFIC
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Associacionisme
comercial
Actualment a la ciutat de Vic hi ha una única
federació de comerciants, Vic Comerç, que fa una
tasca de representació del comerç de Vic davant
dels organismes públics, ofereix un pla de serveis als
seus associats i organitza accions de dinamització
comercial a la ciutat.

Ornaments
de Nadal

Des de l’Ajuntament de Vic creiem important que els
comerciants estiguin associats i representats en una
agrupació, ja que el treball conjunt d’Ajuntament i
comerços és més productiu. Conjuntament, donem
suport a iniciatives de dinamització comercial en
barris o carrers.
Consulteu el web www.viccomerc.cat i podreu veure
tot el que us pot oferir.

Creacció
Creacció és l’agència d’emprenedoria, innovació i
coneixement per al desenvolupament socioeconòmic
d’Osona. Ofereix serveis d’assessorament i suport a
emprenedors i empresaris. Podeu consultar tot el que
ofereix a www.creaccio.cat
Cal destacar el programa Reempresa, el qual vetlla
perquè el traspassos de comerços siguin casos d’èxit.
Ofereix assessorament i coneixement tant a l’antic
com al nou comerciant.
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L’Ajuntament de Vic col·labora
amb els comerciants amb la gestió
d’ornaments de Nadal, dins la
trama urbana consolidada. Va a
càrrec de l’Ajuntament la instal·lació
i el consum dels ornaments. Els
comerciants són els que s’organitzen
per carrers i s’encarreguen de les
gestions prèvies al muntatge i al seu
emmagatzematge posterior.
El tràmit per sol·licitar la
col·laboració a l’Ajuntament dels
llums de Nadal s’inicia a partir del
mes de juny, per tant, és important
fer una bona previsió i organitzar-se
amb suficient temps d’antelació.

Millora de la
competitivitat
comercial

I no is
t’oblid
que...

Els 4 punts clau a tenir en compte en el nostre comerç són:

L’horari comercial ha de
ser visible encara que
tinguis el comerç tancat.
El preu final de venda
de totes les mercaderies
exposades i dels serveis
oferts ha d’ésser exhibit
d’una manera clara i
inequívoca.

LOCALITZACIÓ APARADOR

IMATGE

HABILITATS

La ubicació és clau per a
la viabilitat d’un comerç al
detall.

Hem d’aconseguir que tot el
comerç expliqui el que volem.
Per tant, tot ha d’estar en
sintonia: mobiliari, imatge
gràfica, entorn...

Treballar atenent al públic
implica disposar d’un
gran ventall de capacitats
comunicatives, de gestió
i organització, d’empatia
i paciència, d’esforç i
sacrifici, de lideratge...

El lloc on s’estableix la botiga
ha de ser coherent amb el
què vol projectar.

Té com a objectiu captar
l’atenció dels vianants i
promocionar el producte
que s’hi exposa. Se n’ha
de fer un bon ús i ens
ha de diferenciar de la
competència.

Cal formar-se de manera
continuada per adquirir-les.

La Diputació de Barcelona ha editat una guia d’emprenedoria
comercial en la qual desenvolupa tots aquests aspectes.
Si és del vostre interès podeu consultar-ne la web.
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/59973.pdf
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La durada màxima de la
venda en liquidació és
d’un any. Si supera aquest
període és una altra
tipologia de venda i, per
tant, no es pot anunciar
com a “Liquidació”.
El cartell del local és la
porta d’entrada: ha de ser
net, clar i entenedor.

Cal comunicar a
l’Ajuntament l’inici de
l’activitat el mateix dia
que obres.
Els equips de protecció
contra incendis (extintors i
enllumenat d’emergència)
han de tenir un
manteniment anual.
El magatzem ha de ser
de neteja fàcil i convé
que les mercaderies
no s’emmagatzemin
directament a terra.
Hi ha d’haver un armari
tancat per als estris i
productes de neteja.
Les superfícies de treball
i prestatgeries han de ser
de neteja fàcil.

E
OBSERSCOLTA I
VA EL
C
L
IENT! TEU
La in
form
és la ació que
t’a
clau p
er aco portarà
l’èxit. nseguir
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paper i cartró
Aquesta informació va dirigida als establiments comercials
que generen gran quantitat de paper i cartró de la zona del
centre i del Remei.
QUAN HEM DE TREURE EL PAPER I CARTRÓ?

VIDRE
QUÈ HI
POSEM?
Cartró plegat i lligat

dL dt dc dj dv ds dg

Aquesta informació va dirigida als establiments que
generen gran quantitat de vidre a la zona del centre.

CAL DEIXAR EL
CONTENIDOR A
LA PORTA DE
L’ESTABLIMENT.

QUAN HEM DE TREURE EL VIDRE?

dL dt dc dj dv ds dg

Al centre, cal treure’l de 19.30 a 20.00 h.
A la zona del Remei/Estadi, de 9.00 a 9.30 h.

Al centre, cal treure’l de 16.30 a 17.00 h.

Cal deixar-lo a la porta de l’establiment.
No es pot dipositar als contenidors.
En cas que siguin dies festius, no hi ha recollida.
Podeu consultar el calendari de l’any en curs.

Si el dilluns és festiu, la recollida passa al dimarts.
Si el divendres és festiu, la recollida passa a dijous.
Podeu consultar el calendari de l’any en curs.
Els establiments grans generadors de vidre han de disposar del
seu propi contenidor per a la recollida d’aquesta fracció i són
responsables de netejar-lo i de fer-ne el manteniment.
Per demanar-lo només cal contactar amb la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament per telèfon o per correu electrònic
(93 886 21 00, mediambient@vic.cat)

FEM-HO BÉ!
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SABIES QUE...

És important que respectem l’horari de recollida i
pleguem i lliguem les capses de cartró correctament
abans de treure-les de l’establiment, així se n’optimitza el
transport i s’evita que els cartrons envaeixin les voreres.

Podem portar el cartró
gratuïtament a la deixalleria si
necessitem llençar-lo un dia que
no hi hagi recollida.

Durant l’època de Nadal es consumeix més paper i cartró
per embolicar regals. Evitem utilitzar-ne en excés; hi
ha altres fórmules originals i sostenibles que permeten
estalviar-ne (bosses reutilitzables, mocadors de roba,
paper de diari, etc.).

L’horari de la deixalleria fixa és
de dilluns a divendres de
9.00 a 14.00 i de 15.15 a 20.00 h,
i dissabtes de 9.00 a 14.00 h.
El telèfon de contacte és el
93 889 26 54.

FEM-HO BÉ!
Evitem utilitzar els contenidors del carrer.
Hem de treure els taps de suro i els taps metàl·lics de les
ampolles i pots de vidre abans de llençar-los al contenidor
verd. Els taps metàl·lics s’han de dipositar al contenidor
blau i groc d’envasos, i els taps de suro, al marró.
Abans de dipositar els envasos de vidre al contenidor,
assegurem-nos que estiguin ben buits.
No tirem fluorescents, bombetes o vidre pla al contenidor
verd: hem de portar-los a la deixalleria.

SABIES QUE...
Podem portar el vidre
gratuïtament a la deixalleria si
necessitem llençar-lo un dia que
no hi hagi recollida.
L’horari de la deixalleria fixa és
de dilluns a divendres de
9.00 a 14.00 i de 15.15 a 20.00 h,
i dissabtes de 9.00 a 14.00 h.
El telèfon de contacte és el
93 889 26 54.
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matèria orgànica
Aquesta informació va dirigida als establiments que generen
una quantitat important d’orgànica, més de la que es genera
en un habitatge particular: restaurants, bars, fruiteries,
floristeries, hotels, fondes, residències, escoles, hospitals...
QUAN HEM DE TREURE LA MATÈRIA ORGÀNICA?

dL dt dc dj dv ds dg

QUÈ HI POSEM?
Restes de carn, peix, fruita i
verdura, closques d’ous, fruits secs
i marisc, restes de menjar, pa sec,
marro del cafè i restes d’infusions,
restes de plantes i flors, taps de
suro, paper de cuina i tovallons de
paper usats.

Al vespre, cada establiment ha de deixar el seu
contenidor a l’àrea d’aportació de residus més
propera i l’endemà, retirar-lo.

Aquest calendari està publicat a la web
de l’Ajuntament de Vic, a l’apartat de la
regidoria de comerç.

Els establiments grans generadors de matèria orgànica han de
disposar del seu propi contenidor per a la recollida d’aquesta
fracció i són responsables de netejar-lo i de fer-ne el manteniment.
Per demanar-lo només cal contactar amb la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament per telèfon o per correu electrònic
(93 886 21 00, mediambient@vic.cat)

Evitem utilitzar els contenidors del carrer.
Col·loquem els residus dins el contenidor corresponent
i amb bossa compostable.
Evitem l’acumulació de la matèria orgànica a l’estiu:
pot provocar sucs i males olors.
No aboquem la pols d’escombrar, les puntes de cigarreta
o trossos de fusta al contenidor marró: aquests residus
no són matèria orgànica.
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Segons l’actual normativa de comerç, anualment
s’aprova el calendari d’obertura comercial en
festius a la ciutat de Vic.
Els dies d’obertura comercial en festius són de
caràcter voluntari i no obligatori.

La recollida es fa a partir de les 6 del matí.
Els dies festius no hi ha servei.

FEM-HO BÉ!

Calendari d’obertura
comercial i festius

Així mateix també s’hi pot consultar els festius
locals de tancament obligatori.

SABIES QUE...
Podem lliurar els excedents de
menjar al Rebost Solidari de
Vic, coordinat conjuntament per
l’Ajuntament, Càritas i la Creu
Roja. D’aquesta manera
col·laborarem a reduir el
malbaratament alimentari i
alhora ajudarem a qui més ho
necessita.
Per a més informació:
93 885 62 62 (Creu Roja).
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Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos
en contacte amb la regidoria de comerç:
comerc@vic.cat
www.vic.cat
T. 938862100

