
#SBDVALMÉS

ENTITAT COL·LABORADORA

XEC COMERÇ

PER COMPRAR A SABADELL

Busca el teu xec a l’App 

SBDVALMES 
o als comerços adherits



1. 
QUI POT UTILITZAR 
AQUEST XEC?

Qualsevol persona major 
de 18 anys empadronada 
a Sabadell. 

2. 
COM FUNCIONA  
EL XEC COMERÇ?

Pots fer una o diverses 
compres (sense import 
mínim) en comerços, 
bars i restaurants de  
la ciutat adherits a la  
campanya.

Des de l’app SBDVALMES 
pots fer servir el xec 
comerç per les teves 
compres fins a esgotar 
els 20 euros.

Per cada compra,  
el 50% es descompta  
del xec i l’altre 50%  
l’has d’abonar tu.

3. 
COM PUC  
DESCARREGAR-ME 
L’APP?

1. Cerca i descarrega’t 
l’app SBDVALMES en el 
play store del teu mòbil 
Android o iPhone. 

2. Has d’especificar el 
document identificador 
que vas presentar quan 
et vas empadronar  
(DNI, NIE, Passaport).

4. 
I SI NO PUC  
DESCARREGAR-ME 
L’APP?

Cap problema! ;-)  
A qualsevol dels  
comerços adherits 
t’ajudaran a obtenir i fer 
ús del teu xec comerç. 
Només necessitaràs el 
document identificador 
que vas presentar quan 
et vas empadronar  
(DNI, NIE, Passaport).

5. 
QUANTS DINERS  
PUC GASTAR-ME?

Per a cada compra  
que facis: 
•  El 50% es descompta 

del teu xec fins a  
esgotar els 20 euros

•  L’altre 50% l’has 
d’abonar tu

6. 
A QUINS COMERÇOS 
PUC BESCANVIAR EL 
XEC? 

Consulta el llistat de  
comerços adherits des 
de l’app SBDVALMES i 
des del web sabadell.cat.  
De ben segur que trobes 
algun establiment on 
poder bescanviar el teu 
xec ;-) 

Cada comerç pot vendre 
fins a 3.000 euros amb 
el xec. Així aconseguirem 
que es beneficiïn més 
comerços. 

7. 
POT COMPRAR  
QUALSEVOL PERSONA  
EMPADRONADA  
EN EL DOMICILI?

Si viu més d’una persona 
adulta al domicili, només 
es pot descarregar el 
xec una d’elles. 

8. 
DURANT QUANT  
DE TEMPS PUC FER  
SERVIR EL XEC?

El xec es pot validar  
a partir del 4 d’octubre  
i es pot bescanviar fins  
al 6 de novembre. 

Pots consultar tota la informació sobre el xec comerç al web www.sabadell.cat 
Si necessites que et donguem un cop de mà, pots trucar al 93 050 23 72  
o enviar-nos un mail a valsconsumsabadell@moneder.cat

Cada llar disposa  
d’un xec de 20 €   

(1 habitatge = 1 xec = 20 €)

MARTA FARRÉS FALGUERAS
Alcaldessa de Sabadell

“Aquesta iniciativa de 
l’Ajuntament serà un impuls 
per al comerç i l’hostaleria 
de Sabadell i un incentiu 
per animar la ciutadania  
a comprar a la ciutat.  
Han estat mesos difícils  
per a tothom i ara volem 
ser al vostre costat per 
remuntar tots plegats.

RAMON ALBERICH I FERRER
President de la Cambra

“SBDVALMES és una eina per 
promocionar les vendes a 
les petites empreses dels 
sectors que s’han vist més 
afectats per la pandèmia.  
La Cambra es posa al costat 
de les empreses de la ciutat 
per fer-vos-ho més fàcil i 
perquè pugueu treure el 
màxim profit d’aquesta 
oportunitat.

http://www.sabadell.cat
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