
#SBDVALMÉS

Uneix-te als comerços que 
disposen del xec comerç i 
impulsem plegats el comerç 
de proximitat de Sabadell

L’AJUNTAMENT ATORGA UNA  

SUBVENCIÓ 
ALS COMERÇOS, BARS, RESTAURANTS,  

SERVEIS I MERCADETS SETMANALS  
ADHERITS AL XEC COMERÇ  
PER COMPRAR A SABADELL

ENTITAT COL·LABORADORA



1. 
COM FUNCIONA  
EL XEC COMERÇ? 
Cada habitatge disposa 
de 20 euros per gastar en 
una o diverses compres, 
sense import mínim. 

L’import de cada compra 
s’anirà descomptant fins 
que s’esgotin els 20 euros. 

Per cada compra, el 50% 
es descompta del xec i 
l’altre 50% l’abona la  
persona que compri.

2. 
TINC UN COMERÇ,  
COM M’HI PUC ADHERIR? 
Molt fàcil! T’has de  
donar d’alta a la web  
sbdvalmes.moneder.cat  
a partir de l’1 de setembre, 
i tens de temps fins al 20 
d’octubre. 

Només has de complir 
aquests requisits: 

*  Les sessions informatives són online i no 
requereixen inscripció. Més informació a:  
web.sabadell.cat/comerc

També pots consultar tots els detalls d’aquesta campanya al web www.sabadell.cat 
Correu electrònic: valsconsumsabadell@moneder.cat   Telèfon: 93 050 23 72
Per a més informació, pots trucar al departament de Comerç (93 745 31 66)  
o enviar un correu electrònic a comerciconsum@ajsabadell.cat
Si tens cap incidència pots trucar al 93 745 12 59 (Cambra de Comerç de Sabadell) i t’ajudarem a resoldre-la

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.

1. Desenvolupar una 
activitat econòmica que 
tingui una xifra de nego-
cis inferior a 1 milió d’€ 
en l’exercici 2019 i/o que 
estigui exempta de l’IAE. 

2. Estar donat d’alta, en 
el cens d’empreses o 
professionals, en algun 
dels epígrafs d’activitat 
assenyalades en l’arti-
cle cinquè de les bases 
específiques reguladores 
abans del 31/12/2020.

3. Estar al corrent en el 
compliment de les obli-
gacions tributàries i de 
la Seguretat Social, com 
també no incórrer en 
cap de les circumstàn-
cies que impossibiliten 
obtenir la condició de 
beneficiari de subvenci-
ons, de conformitat  
amb l’article 13 de la  
Llei 38/2003, de  
subvencions. 

4. Acceptar les condi-
cions assenyalades en 
les bases específiques 
reguladores del progra-
ma Xec Comerç.

Cada comerç podrà 
rebre, com a màxim, 
3.000 euros en bescanvi 
de xecs.

3. 
COM ABONARÀ L’AJUN-
TAMENT L’IMPORT DEL 
XEC A CADA COMERÇ? 
La Cambra de Comerç 
de Sabadell farà efectiu 
el pagament als establi-
ments en els períodes 
següents: 

•  La setmana de l’11 
d’octubre, xecs bes-
canviats entre el 4 i el 
10 d’octubre.

•  La setmana del 18 d’oc-
tubre, xecs bescan- 
viats entre l’11  
i el 17 d’octubre.

•  La setmana del 25  
d’octubre, xecs bes-
canviats entre el 18  
i el 24 d’octubre.

•  La setmana de l’1 de 
novembre, xecs bes-
canviats entre el 25  
i el 31 d’octubre.

•  La setmana del 8 de 
novembre, xecs bescan-
viats entre l’1 i el 6 de 
novembre.

4. 
TENS DUBTES?
Hi ha previstes unes 
sessions informatives* per 
explicar-ho tot en detall. 
T’hi apuntes?

COMERCIANTS EN GENERAL

Dimecres 15 de setembre 
Matí 10.00-11.30 h
Tarda  16.00-17.30 h
Dilluns 20 de setembre
Matí 10.00-11.30 h
Tarda  16.00-17.30 h
Dijous 23 de setembre
Matí 10.00-11.30 h
Dilluns 27 de setembre
Matí 10.00-11.30 h
Dimecres 29 de setembre
Tarda 16.00-17.30 h
Dilluns 4 d’octubre
Matí 10.00-11.30 h

PARADISTES DELS ENCANTS

Dimecres 22 de setembre  
Tarda 18.00-19.30 h
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