
MEMÒRIES PRESSUPOST 2021

COMERÇ

Amb les accions que es desenvoluparan atenent el present pressupost es persegueix la consecució 
dels següents objectius generals:

 Promocionar i ajudar al comerç de proximitat a través de les ajudes REACTIVA
 Desenvolupar l'estratègia de reactivació socioeconòmica del Centre Històric amb accions de 

millora de l'espai urbà amb la finalitat de generar una zona per als vianants i comercial 
atractiva

 Potenciar la implantació de tecnologia, sistemes de qualitat i de comerç sostenible per a 
aconseguir un comerç adequat a les tendències del mercat.

 Fomentar la professionalització i cooperació del sector per a la consecució d'un comerç més 
competitiu i modern.

1. DESENVOLUPAMENT COMERCIAL AFIC
La Regidoria compta en la seua plantilla amb un Tècnic AFIC - Agent de Foment d'Innovació 
Comercial (AFIC).
El projecte INTRAFIC (intranet entre les diferents Agències i la Direcció General de Comerç) va 
crear un sistema de comunicació i gestió compartits entre les diferents oficines de AFIC de la 
Comunitat Valenciana i la Direcció General de Comerç i Consum Aquest projecte continua 
mantenint-se en funcionament i anualment requereix d'actualització.
El manteniment de les eines dins d'aquest projecte INTRAFIC destinades a la potenciació del portal
del comerciant justifiquen el cost.

2. SUBVENCIONS ACTIVITATS COMERCIALS
L'associacionisme actiu és una de les principals potencialitats del xicotet comerç per a competir 
enfront de les grans empreses de distribució i per a poder tindre representació davant d'institucions 
o entitats públiques o privades, per la qual cosa amb el foment i suport a l'associacionisme es pretén
reactivar l'activitat comercial a través de les associacions.

Aquesta ajuda pretén reforçar el treball conjunt de les diferents entitats per un objectiu comú que 
puga abascar a tot el comerç associat de la ciutat .

Aquesta ha sigut la tendència en els últims anys, s'ha treballat conjuntament per part de totes les 
entitats comercials de la ciutat en diferents projectes, la qual cosa ha possibilitat que aquestes 
accions tinguen una major repercussió que si s'haguera actuat de forma aïllada .

No obstant això a conseqüència de l'actual situació de pandèmia no s'han pogut realitzar moltes de 
les activitats que anualment solen programar-se conjuntament amb les entitats, és per això que 
enguany i a conseqüència de la situació generada pel COVID ampliarem l'objecte d'aquesta 
subvenció per a donar cabuda a iniciatives que contribuïsquen a atendre les noves necessitats dels 
xicotets comerciants.



3. ACTIVITATS DE SUPORT Al COMERÇ D'ALCOI
L'import d'aquesta partida es dirigeix a crear eines de suport al comerç de la ciutat, i a la promoció 
de les activitats exercides per agrupacions , associacions i col·lectius del comerç.

Una eina en la qual continuem treballant i continua mostrant-se necessària per a augmentar els 
fluxos d'informació i coordinació entre comerciants, és el desenvolupament del portal local d'Alcoi 
en la pàgina web www.portaldelcomerciante.com

Aquest recurs ens ha permés poder oferir un aparador on conéixer els serveis que durant els 
moments mes durs de la pandèmia l'any 2020 oferien servei a domicili.

Així mateix hem anat implementant nous avanços com AFICWEB que ha permés poder crear la 
seua pròpia web de manera gratuïta a diferents negocis de la ciutat i aquestes webs al seu torn 
passaren a integrar l'aparador virtual de la Comunitat Valenciana, per a proporcionar-los major 
visibilitat, també fora de la nostra ciutat.

A més des de l'Ajuntament i conjuntament amb altres entitats, si la situació ho permet, continuarem 
col·laborant en l'organització de diferents esdeveniments d'animació comercial per a la nostra ciutat:

- El Mercat de Nadal emmarcat dins del projecte Alcoi Ciutat del Nadal que potencia la nostra ciutat
com a destinació turística, cultural i comercial.
- Conjuntament amb la Cambra de Comerç s'organitzen a més accions formatives tots els anys 
dirigides a reforçar el concepte de comerç de proximitat i la digitalització comercial.

4. DESENVOLUPAMENT PAC
L'any 2012, l'Oficina PATECO va elaborar el NOU PLA D'ACCIÓ COMERCIAL D'ALCOI (PAC 
Alcoi). El Pla té com a fi analitzar la situació del comerç local i plantejar actuacions de millora 
d'aquest.
Des de la Regidoria de Comerç es crea aquesta partida per segon any amb la intenció de poder dur a
terme un programa de professionalització comercial basat en el prestigi, que permeta promoure un 
comerç de proximitat, professional i amb les eines necessàries per a competir amb èxit dins de 
l'actual mercat hiper-competitiu.

Entenem que després de la situació plantejada per la COVID una de les eines fonamentals per a 
combatre les restriccions de mobilitat i perduda de possibles clients és la professionalització i 
obertura digital dels nostres comerciants.

5. GESTIÓ DEL MERCAT DE BATOI
L'any 2013, l'Ajuntament recupera la gestió dels llocs de venda no sedentària del mercat de Batoi, 
per a impulsar-lo i convertir-lo en un dels mercats més visitats de la província gràcies al seu 
potencial turístic ja que se celebra en diumenge i al costat d'una de les vies verdes més accessibles i 
atractives de tota la Comunitat Valenciana.
Aquesta partida va destinada a fer front a les despeses de neteja, control, wc públics, etc requerits 
per a la seua autorització, i enguany augmenta a conseqüència de les noves exigències derivades de 
la COVID



6. SUBVENCIONS MERCATS

SUBV ACTIV MERCAT SANT ROC 5.000,00 €
SUBV ACTIV MERCAT SANT MATEU 4.000,00 €
SUBV ACTIV MERCAT ZONA NORD 4.000,00 €

Els mercats constitueixen un important actiu econòmic i comercial de la ciutat, i des de 
l'Ajuntament volem col·laborar en la seua dinamització a través del manteniment d'aquesta 
subvenció destinada a afavorir accions conjuntes amb altres entitats locals de caràcter comercial, 
econòmic, educatiu, esportiu, cultural o social que posen en relleu el valor afegit que aporten a la 
ciutat els mercats com a comerç de proximitat i impulsors de valors basats en la sostenibilitat .

7. PROJECTE DINAMITZACIÓ CENTRE D'ALCOI INVERSIONS 
DINAMITZACIÓ CENTRE D'ALCOI 

Des de PATECO i en col·laboració amb la Universitat de València enguany hem redactat una 
estratègia destinada a dinamitzar el Centre de la nostra ciutat.

Per la seua part les ajudes destinades a la rehabilitació de locals i obertures de negocis han anat 
obtenint en els últims anys bons resultats. No obstant això en el 2020, i a conseqüència de la 
situació sobrevinguda a conseqüència del COVID, destinem aquest import a crear ajudes per a tota 
la ciutat.

Enguany volem recuperar aquestes ajudes ampliant-les a tota la ciutat i incidint de manera especial ,
i incrementant la quantia. de les ajudes dirigides en aquest cas a negocis de la zona centre i barri de 
batoi

Així mateix continuarem treballant en inversions que milloren aquest entorn tant des del punt de 
vista de l'accessibilitat com l'eficiència , recuperant espais per als vianants. Enguany s'han executat 
les obres de la Plaça Ramón y Cajal i Sant Francesc amb finançament dels fons europeus EDUSY, i 
ampliem amb les obres del Gurugú per a 2021. Continuarem amb la reurbanització dels carrers 
adjacents a Sant Francesc tal com es va acordar l'any passat.

Des d'aquesta oficina hem ampliat la Xarxa Alerta on els comerços del Centre donats d'alta 
col·laboren activament en la resolució dels diferents conflictes o desperfectes que es puguen produir
en la zona.

A través de la taula del Centre analitzarem així mateix propostes que es poden treballar i es poden 
anar incorporant en el present any o en el seu cas puguen servir de cara a anar planificant els 
pròxims anys.



8. DINAMITZACIÓ COMERCIAL BATOi

Enguany, i igual que en el cas del centre, aquestes ajudes s'articularen dins de les ajudes 
REACTIVA per a poder pal·liar la situació generada pel COVID a negocis de tota la ciutat, 
reforçant de manera especial aquest barri d'acord  amb l'estratègia plantejada
Amb unes partides desglossades de:

 DESENVOLUPAMENT COMERCIAL AFIC.  3.000 €
 SUBV ACTIVITATS COMERCIALS. 35.000 €
 ACTIVITATS DE SUPORT COMERÇ ALCOI. 20.000 €
 DESENVOLUPAMENT PAC. PROG. COMPETITIVITAT 50.000 €
 GESTIÓ DEL MERCAT DE BATOI 30.000 €
 SUBVENCIONS MERCATS 13.000 €
 INVER DINAMITZACIÓ CENTRE D'ALCOI 230,000 €
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