PREGUNTES FREQÜENTS COMERÇ

Què és la Campanya vals descompte?
És una subvenció vinculada al preu, que considera com a beneficiaris els establiments
comercials o de serveis d’Esplugues que s’hi vulguin adherir.
La subvenció serà d’un màxim de 1.000€ per establiment.

Qui pot adherir-se?
Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin els
següents requisits:
a) Que disposin d'un establiment comercial o de serveis a Esplugues de Llobregat que estigui
donat d’alta en la Plataforma Digital de Comerç promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues.
b) Que realitzin una activitat comercial o de serveis en el municipi d’Esplugues de Llobregat,
a excepció de les següents activitats:
Quotidià alimentari:
-

Menjar preparat
Supermercat
Carnisseria
Xarcuteria
Comestibles i begudes
Forn de pa i pastisseria
Fruites i verdures
Ous i aus
Peixos i mariscos

Quotidià no alimentari:
- Estancs i articles per a fumadors
- Farmàcies i parafarmàcies
Automoció
- Combustibles i carburants
- Concessionari
Altres establiments comercials
- Grans magatzems i hipermercats
- Pirotècnia i armes
Serveis professionals
- Lloguer de vehicles

Serveis financers
- Immobiliària
- Gestoria i assessoria
- Banca i serveis financers
Serveis personals
- Autoescola
- Centre educatiu privat
Hostaleria i restauració
- Bar de copes i discoteca
- Bar, cafeteria i granja
- Restaurant
- Allotjament
- Geladeries i xocolateries
- Menjar per emportar / menjar ràpid
- Vending
Altres serveis comercials
- Pàrquings i garatges
- Missatgeria i transport
- Locutori
Altres:
- Loteries i apostes de l'Estat
- Distribució a l'engròs
- Activitats industrials
- Oficines de correus
c) Que tinguin menys de 20 persones treballadores.
d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i
amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau,
i haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, dins dels terminis establerts.
e) Cumplir amb la resta de condicions descrites en la base 5 i en l’ANNEX 1 de les Bases
reguladores per a la l’atorgament d’ajuts per a fomentar el teixit comercial i de serveis del
municipi d’Esplugues de Llobregat

Què és la Plataforma Digital de Comerç?
La Plataforma Digital de Comerç és la plataforma mitjançant la qual els comerços
adherits a la campanya podran gestionar els vals descompte, i comprovar que els
clients en fan un bon ús.
La plataforma digital tanmateix, serveix de directori i d’eina de fidelització gratuïta i
voluntària, de tot el comerç del municipi d’Esplugues que hi vulgui participar.
Mitjançant el web de la plataforma, els comerços adherits poden oferir els seus
productes, serveis, participar en promocions i crear-ne de pròpies.
Mitjançant l’APP Jo compro a Esplugues de la plataforma, el ciutadà pot conèixer i
accedir a tots els comerços adherits, i participar a totes les promocions i campanyes
introduïdes.

Sóc un comerç, com em puc adherir?
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels comerços
serà fins al 26 de novembre de 2021.
Us adjuntem l'enllaç mitjançant el que la persona titular de l'establiment pot sol·licitar
la subvenció telemàticament:
https://intranet.esplugues.cat/webaplic/PAM/Tramits/cataleg.nsf/0/4C3CE99AB007B2
B2C125868600373615?OpenDocument&idioma=01
Per a donar-te d'alta com a comerç en la Plataforma Digital de Comerç
d’Esplugues, accedeix al següent enllaç.
Per a rebre més informació sobre la campanya, contacteu amb el servei d’Economia i
Treball a través de l’e-mail promocioeconomica@esplugues.cat.

En què consisteix la campanya?
A partir del 26 de novembre es començaran a activar vals promocionals 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€.
La quantia de l'ajut als comerços vindrà determinada per l'import de vals de compra
rebuts, amb un límit de 1.000€ per establiment.

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

