Cugat.cat / noticies
Últims dies per gastar els 20 euros de vals de descompte al comerç local
La campanya de vals de descomptes als comerços locals
impulsada per l'Ajuntament encara la seva última setmana.
Fins al 31 d'octubre, els santcugatencs que s'hagin descarregat
el xec de 20 euros de descompte poden fer-ne ús als prop de
100 establiments que s'hi han adherit.

La iniciativa està limitada, enguany, als 15.000 primers que hagin descarregat i bescanviat el xec, els quals
tenen temps fins a finals de setmana per gastar els 20 euros. Del centenar d'establiments que participen a la
segona edició de la campanya, un 30% són de restauració.
Condicions
Es podrà activar un val per família a través de l'aplicació 'Gràcies. Compra a Sant Cugat'El val es podrà
utilitzar per a un sol membre de cadascuna de les unitats familiars empadronades a Sant Cugat a data 10 de
setembre de 2021.La modalitat de bescanvi dels vals de descompte relacionada amb l'import a gastar serà la de
compra mínima igual al doble de l'import a descomptar. Per exemple, per descomptar 20 euros cal fer una
compra mínima de 40 euros, per descomptar 15 euros, cal una compra mínima de 30 euros.Hi ha 15.000 vals
de descompte de 20 euros per la ciutadania de Sant Cugat.
Funcionament
Un membre de la unitat familiar o de convivència, major de 18 anys, haurà de descarregar-se l'app 'Gràcies,
compra a Sant Cugat' a través d'un codi QR o de les plataformes iOS i AndroidLes persones que ja estiguin
registrades a l'app 'Gràcies, compra a Sant Cugat' de l'anterior edició i continuïn complint les condicions,
hauran d'assignar-se el val en el perfil del seu compte.Les persones que es registrin de nou a l'app i compleixin
les condicions, se'ls assignarà directament el val de descompte.Un cop activat el xec, l'usuari o usuària només
caldrà que compri en un dels comerços adherits a la campanya on podrà bescanviar-lo (des de l'app es podrà
consultar els establiments disponibles).El val equival al 50% de cada compra, no hi ha import mínim i es pot
fer servir en més d'un establiment, fins que s'esgotin els 20 euros.Els xecs es podran validar de l'1 al 31
d'octubre.
L'any passat, durant la campanya es van gastar total o parcialment 4.585 vals a 82 dels 113 comerços
registrats. Això implica més de 83.000 euros en vals de descompte a través de 5.867 transaccions.
CONSULTA AQUÍ EL LLISTAT DE COMERÇOS
Establiments adherits
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