
Indicadors Comerç 2017

Indicadors 1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Estandard Total Observacions

Nombre de comunicacions realitzades

 Participació 

Diumenges al

castells 

Cartes reunió

plagas 2000

 Mercat del mar 

+de 700 correus

 Castrum fidelis + 

de 1.400 correus

+ de 650

correus.
Fira de sant

ponç 20

Open night 8 oct diumenges al

castell + de 650

correus

Total: 650 1500 cartes, + 

de 700 correus.

14.782 €

Inscripció fira

fora stocs 512

correos.

Diagnosis 

d'innovació 

comerecial. + de

650 correus.

Nit del comerç Inscripció taller +

de 650 correus

 + de 700 

correus

10 sept 

diumenges més 

de 650 correus

Presentació 

campanya de

nadal reunió 22

nov. + de 700

correus.

Diumenges al

castell + de 650

correus.

Consulta 

participació 

Mostra de 

Cuina + de 

1.300 correus.

Nombre de persones participants a les 

accions de formació realitzades
 0  0  0  10

0
 10

 Open night. 1 

de Juliol.

Fira Fora stocs 7 

de maig

Diumenges al

castell 8 oct.

Diumenges al

castell. 12 de

març.

Diumenges al 

castell. 9 Abril.

Mercat del mar 

14, 15 i 16 de 

juliol

Castrum fidelis 6, 

7 i 8 de desembre

Sant ponç 27 i

28 de maig

Nit del Comerç

27 de juny

10 sept 

diumenges al 

castell

Nombre de empreses participants a 

Diumenges al

castell 10

fira fora stocs 

34

Open night 52 Castrum fidelis 

150  paradas 

comercio exterior.

diumenges al 

castell 10

Mercat del mar 

93

Total: 10

Sant ponç 77 diumenges al

castell 6

Diumenges al 

castell 10

total: 156

Nit del comerç

120

Total: 241 Total: 155 

5000

Nombre d’accions de formació 

realitzades

 0  0  0

400

 562

Nombre de fires comercials realitzades 8

 10

Taller Fes brillar el teu 

comerç per Nadal. 0

 1



Castrum fidelis 50

fira fora stocs. 

34

Mercat del mar 

43

diumenges al 

castell 10

8 oct diumenges al

castell 6

Sant ponç  17 Open night 52

Nit del Comerç

120

Diumenges al 

castell 10

Total: 56 

Total: 181

Total: 105

Nombre de projectes subvencionats 

en relació al total de projectes 

sol·licitants de subvenció

 0  0  0  22 

subvencionados 

de 27 projectos

presentados. 5

 22

no hi ha

enquestes

no hi ha

enquestes

no hi ha enquestes

no hi ha

enquestes

Relació (enumerada i amb data) dels 

suggeriments i propostes (de la 

ciutadania i/o internes) i les accions de 

millora de qualitat i innovació 

conseqüents implantades al servei 

(anual)

 0  0  0  0

 0

 0

Relació (enumerada i amb data) de les 

queixes (de la ciutadania i/o internes) 

100111 

09/03/2017
 100726  104493

04/04/2017 19/10/2017

100204 

14/03/2017 

100921 104562

20/04/2017 25/10/2017

100944 104799

22/04/2017 10/11/2017

101114 105154

06/05/2017 05/12/2017

105169

06/12/2017

105176

06/12/2017

105177

06/12/2017

105181

07/12/2017

105187

09/12/2017

105251

13/12/2017

105418

27/12/2017

105419

27/12/2017

Nivell de qualitat dels serveis percebut 

pel ciutadà (anualment).
 No es fan 

enquestes

400

 562

 0  18

Nombre empreses comercials locals 

participants a la fires

 10

225

 342


