PREGUNTES FREQÜENTS CIUTADÀ

En què consisteix la campanya?
A partir del 26 de novembre es començaran a activar vals descompte per a la
ciutadania major d’edat i empadronada a Esplugues de Llobregat, a raó de 3 vals
per NIF/NIE. Aquests vals seran personals i intransferibles.
Els vals no s’han d’imprimir ni descarregar. El ciutadà només haurà de mostrar el
seu NIF/NIE al comerç adherit, qui comprovarà que el client pot bescanviar encara
vals descompte pendents.
Cada val equivaldrà a un descompte de compra per un import de 10€ per a ser
bescanviat en el comerços donats d'alta a la campanya.
Els vals de compra com a màxim podran ser utilitzats fins el 31 de desembre de
2021. Els vals de compra no utilitzats en la seva totalitat abans de les esmentades
dates, no es podran bescanviar per euros.
La modalitat de bescanvi dels vals de compra relacionada amb l'import a gastar
serà la de compra mínima igual al triple de l’import a descomptar:
- per descomptar 10€ cal fer una compra mínima de 30€.
- per descomptar 20€ cal fer una compra mínima de 60€.
- per descomptar 30€ cal fer una compra mínima de 90€.

Quant dura la campanya?
La campanya dura des del 26 de novembre fins a 31 de desembre de 2021.

Què és la plataforma digital de comerç?
Descarrega’t l’APP Jo compro a Esplugues i tindràs accés a totes les ofertes i
promocions dels establiments comercials de la ciutat.

Sóc un ciutadà, com puc gaudir dels vals descompte?
A partir del 26 de novembre es començaran a activar vals descompte per a la
ciutadania major d’edat i empadronada a Esplugues de Llobregat, a raó de 3 vals
per NIF/NIE. Aquests vals seran personals i intransferibles.
Els vals no s’han d’imprimir ni descarregar. El ciutadà només haurà de mostrar el
seu NIF/NIE al comerç adherit, qui comprovarà que el client pot bescanviar encara
vals descompte pendents.
Cada val equivaldrà a un descompte de compra per un import de 10€ per a ser
bescanviat en el comerços donats d'alta a la campanya.
Els vals de compra com a màxim podran ser utilitzats fins el 31 de desembre de
2021. Els vals de compra no utilitzats en la seva totalitat abans de les esmentades
dates, no es podran bescanviar per euros.
La modalitat de bescanvi dels vals de compra relacionada amb l'import a gastar
serà la de compra mínima igual al triple de l’import a descomptar:
- per descomptar 10€ cal fer una compra mínima de 30€.
- per descomptar 20€ cal fer una compra mínima de 60€.
- per descomptar 30€ cal fer una compra mínima de 90€.

On puc comprar amb els vals?
Als establiments comercials del municipi que estiguin adherits a la campanya.
En l’APP Jo compro a Esplugues i en el web
https://economiatreball.esplugues.cat/, s’actualitzarà la relació de comerços
participants.
També pots accedir a la última actualització en aquest link
https://economiatreball.esplugues.cat/wp-content/uploads/2021/11/PARTICPANTS.pdf

