Qui pot sol·licitar-ho?
PIMES i persones autònomes:
• Dedicades al comerç minorista o majorista o a la
venda i reparació de vehícles de motor i
motocicletes (CNAE 45, 46 i 47)
• Ubicats al districte de Ciutat Vella o amb domicili
ﬁscal en aquest districte

Com sol·licitar-ho?

96 208 71 94
96 063 56 90
010

Unix-te
al canvi
digital
Programa de digitalització
de comerços de Ciutat Vella

Has d'emplenar el formulari d'inscripció inclòs en la
Seu Electrònica de l'Ajuntament de València accedint
directament des de la següent adreça web:
digitalizavalencia.es.

Webchat:
https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

S'establiran com a criteris de selecció dels
comerços participants la data i hora d'entrada

reactiva@valenciactiva.es

que ﬁguren registrades en la sol·licitud.

Terminis
Ja està obert el termini d´inscripció,
ﬁns a completar places disponibles

Quant costa?
El servici és totalment gratuït.

Assessorament personalitzat
i gratuït per a persones
autònomes i PIMES
Sol·licita'l en digitalizavalencia.es

Elaboració del Pla d'Actuació

Implementació del Pla d'Actuació

• Després de l'anàlisi de la teua empresa, obtindràs

• Durant la duració del servici s'oferirà un

un pla d'actuació amb la identiﬁcació de les línies

seguiment setmanal, tant en sessions individuals

estratègiques de transformació digital i la

com grupals, per a l'assentament d'habilitats i canvis

descripció de les mesures concretes que el teu

de metodologies de treball durant el procés

comerç hauria d'adoptar.

d'implementació de les accions detectades en el Pla.

Cursos de formació
El Pla d'actuació inclourà:

Què es?
L'Ajuntament de València, en el marc de
l'Estratègia del Pla de Recuperació,Transformació i
Resiliència, ﬁnançat per la Unió
Europea-NextGenerationEU, ofereix als comerços
del districte de Ciutat Vella un servici

Necessitats o mancances identiﬁcades.
Grau de jerarquització o importància.
Proposta de solució tecnològica,
amb desenvolupament de les seues
característiques.
Funcionalitats previstes.
Departaments o àrees afectades.

d'assessorament personalitzat i gratuït per a la
transformació digital dels seus negocis.

Fases del servici

Resultats esperats en els tres
pròxims anys des de la seua implantació.
Tasques per a realitzar per àrea o
departament.

Anàlisi de maduresa digital
del teu comerç
• Una vegada aprovada la teua sol·licitud, un dels
nostres consultors especialitzat es posarà en
contacte amb tu: analitzarem el teu grau de
maduresa digital, les àrees de millora i les eines
digitals necessàries en el teu comerç.
• Disposaràs de sessions particulars, grupals,
presencials i en format en línia.

Terminis d'execució.

Previsió d'inversió econòmica
necessària.
Proposta de formacions i
tecnologies necessàries especíﬁques
per al teu comerç.

L'Ajuntament posarà a la disposició dels comerços
una plataforma de formació gratuïta amb 30 cursos
en competències digitals.
Els usuaris del servici d'assessorament disposaran
d'un accés preferent per a formar-se en les
competències tecnològiques necessàries.
• Obertura de matriculacions: 31/10/2022 ﬁns
completar plaçes disponibles
• digitalizavalencia.portaldeformacion.org

