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Els establiments del Perelló s’adhereixen  
a la campanya “Comerç de Confiança”  

  
 
La Cambra de Comerç de Tortosa ha lliurat els segells “Comerç de Confiança”, als establiments 
de l’Associació de Comerciants i Empresaris d'El Perelló, que s’han adherit a aquesta campanya. 
El segell “Comerç de Confiança” acredita que els comerços compleixen els protocols sanitaris i 
de seguretat establerts en el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d’estat de 
Comerç.  
 

 

  notadepremsa 
            21 de desembre de 2020    
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D’esquerra a dreta apareixen a la fotografia: Rubén Cano, regidor de Turisme i promoció econòmica de 
l’Ajuntament d’El Perelló, Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Comerç, Mª Cinta Llaó, alcaldessa d’El 
Perelló, Josep Marsal, president, Rafel Muria, vicepresident, i Consol Brull, coordinadora, de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris d'El Perelló. 
 
Josep Marsal president de l’Associació de Comerciants i Empresaris d'El Perelló, ha comentat que sumar-se a 
aquesta campanya de la Cambra: “Comerç de Confiança”, donarà un plus de qualitat als establiments de la 
nostra associació, i també tranquil·litat a les persones que visiten la nostra població.   
Per par seva l’Alcaldessa Mª Cinta Llaó, ha comentat que iniciatives com aquesta, i en aquests moments 
encara més, son de vital importància pel comerç de la nostra població.  
 

Des de la Cambra de Comerç, el seu gerent Francesc Minguell, ha comentat que des del primer dia que es va 
posar en marxa aquesta iniciativa “el resultat ha estat molt bo, destacant el gran paper d’alguns Ajuntaments 
del territori ebrenc plenament identificat en la proposta de la Cambra de Comerç, donant-li màxima cobertura i 
difusió". 
 
 
ELS ESTABLIMENTS DEL PERELLÓ QUE JA DISPOSEN DEL SEGEL “COMERÇ DE CONFIANZA” SON: 
 
CAN SUBIRATS                                                                                     FORN MANOLO  

          
 
 
TABACS I PAPERERIA                                                                        NUMA PERRUQUERIA    
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CARNISSERIA MARTÍ                                                                          FERRETERIA REBULL     

                
 
PASTES BENAIGES                                                                             FLORISTERIA DOS ESTELS    

                
 
 
JOSEP FARNÓS                                                                                    XIC XAC PERRUQUERS       
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CARNISSERIA ANTONIA                                                                    PEIXOS MAITE      

                
 
 
 
CASA L’ESQUERRER                                                                          DUNA TEXTIL  

                
 
 
CEDÓ VENDRELL                                                                                 CAN TABOLA     
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DETALLS                                                                                                 BELLE EPOQUE    

                
 
 
 
BOHEMIA                                                                                                 JARPI PISCINES    

                
 
 
ANNA PERRUQUERS                                                                          PALLARÈS SUBMINISTRAMENTS CONTSRUCCIÓ 
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CASA SABATÉ                                                                                      GOTES DEL PERELLÓ   

                
 
 
 
MEL MURIA   

 
 
                
El segell es pot obtenir amb una senzilla i ràpida tramitació telemàtica, aportant la documentació requerida i 
una declaració responsable d’haver elaborat el corresponent Protocol d’actuació en matèria de seguretat i 
higiene. El comerç obtindrà aquest distintiu que acredita davant els clients que l’establiment compleix les 
normes per a proporcionar una experiència de compra segura. 
 
Des de la Cambra es durant a terme verificacions aleatòries desprès de l’emissió del certificat per a comprovar 
el compliment del protocol presentat per l’empresa, que s’ha d’actualitzar en funció de novetats que puguin 
introduir-se en el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d’estat de Comerç. 
 
Per a més informació sobre aquesta acció, al web de la cambra s’ha habilitat un apartat específic amb tota la 
informació al respecte, i on els establiments que així ho vulguin, poden tramitar online la sol·licitud del segell: 
http://www.cambratortosa.com/ca/competitivitat/segell-comerc-de-confianca 
         
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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