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BASES REGULADORES 

1. VALS DE CONSUM 

Són documents de pagament admesos pels comerços adherits al programa 
d’acord amb les presents normes reguladores. 

S’emetran 17.021  vals de consum de 10 € per valor total de 170.210,00 €, 
que es podran bescanviar entre el dia 3 de desembre de 2021 i el 5 de gener 
de 2022. 

La ciutadania en podrà aconseguir, fins que s’exhaureixin, dipositant una part 
del seu valor, amb les següents proporcions: 

Per aconseguir vals amb valor de 10,00 €, caldrà dipositar 5,00 € 
 
Els vals de consum seran personals i intransferibles, vinculats al document 
d’identitat de la persona dipositant. 
 
Els vals de consum seran documents que disposaran d’un codi electrònic i es 
podran presentar en suport digital o bé en paper. 
 
Només es podran fer servir una única vegada, i quedaran invalidats en el 
moment que es bescanviïn. 
 
Els vals es podran bescanviar en compres de qualsevol import, tenint en 
compte que, si l’import fos superior, s’haurà de complementar el seu valor 
amb altres mitjans de pagament i que, si l’import fos inferior, l’establiment no 
abonarà a l’usuari la diferència. 

Els vals es podran aconseguir des del 3  de desembre de 2021 fins el 5 de 
gener de 2022. 

Es podran fer servir com a mitjà de pagament des del 3 de desembre de 2021 
al 5 de gener de 2022  (ambdues dates incloses). 

En cas que no es bescanviïn els vals dins el termini habilitat, l’import lliurat pel 
seu titular no es reemborsarà. 

 

2. MECANISME DE SUPORT AL PROGRAMA 

Per poder donar suport als establiments comercials i a la ciutadania durant la 
campanya, es posa en marxa un servei amb les següents funcions: 

a. L’assessorament als establiments comercials i de serveis del 
municipi sobre el funcionament de la campanya. 

b. La gestió de les adhesions i la comprovació del compliment dels 
requisits per part dels establiments. 
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c. L’assessorament a la ciutadania del municipi sobre el 
funcionament del programa i l’accés als vals de consum i, si 
s’escau, l’acompanyament en el procés per a la seva obtenció. 

d. La gestió de possibles incidències. 

El servei  estarà en funcionament entre el 3 de desembre  de 2021 i el 5 de 
gener de 2022 i atendrà per telèfon al número 935887000 o be per correu 
electrònic soporte@bonoconsumo.es  

Servei de Comerç de l’ Ajuntament de Rubí al telèfon número 938526835 bé 
per correu electrònic comerc@ajrubi.cat  

Cambra de Comerç de Terrassa 937339833 emoncada@cambraterrassa.org 

 
 

4. ESTABLIMENTS PARTICIPANTS 

Podran participar en aquest programa tots els establiments comercials i de 
serveis radicats al municipi de Rubí i que realitza una activitat econòmica de 
qualsevol dels següents grups/seccions IAE: 

- 1*641  Comerç al detall de fruites, verdures, 
hortalisses i tubercles 

- 1*642  Comerç al detall de carn i despulles; de 
productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, 
conills de granja, caça; i dels seus productes derivats 

- 1*643  Comerç al detall de peix i altres productes 
de la pesca, de l'aqüicultura i de cargols 

- 1*644  Comerç al detall de pa, pastisseria, 
confiteria i similars, de llet i productes lactis 

- 1*645  Comerç al detall de vins i altres begudes 
- 1*6471  Comerç al detall de productes alimentaris i 

begudes (sense predomini), en establiments amb 
venedor 

- 1*6472  Comerç al detall de productes alimentaris i 
begudes, en règim d'autoservei, en establiments amb 
una superfície inferior a 120 m² 

- 1*651  Comerç al detall de productes tèxtils, 
confecció, calçat, pells i articles de cuir 

- 1*652  Comerç al detall de medicaments i 
productes farmacèutics. Comerç al detall de productes 
de drogueria i neteja; perfumeria i cosmètics, i altres 
productes químics. Comerç al detall d'articles 
d'herbolari 

- 1*653  Comerç al detall d'articles per al parament 
de la llar i materials de construcció 

- 1*657  Comerç al detall d'instruments musicals i els 
seus accessoris 

- 1*659  Comerç al detall d'altres productes 
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- 1*671  Serveis de restaurants 
- 1*672  Serveis de cafeteries 
- 1*673  Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i 

sense 
- 1*676  Serveis en xocolateries, gelateries i 

orxateries 
- 1*6779  Altres serveis d'alimentació propis de la 

restauració 
- 1* 839. Massatgistes , Bromatòlegs, dietistes i    

auxiliars d’infermeria  
- 1*841  Naturòpates, acupuntors, professionals 

parasanitaris 
- 1*882  Guies de Turisme 
-  

1*883  Guies Intèrprets de Turisme  
- 1*971  Bugaderies, tintoreries i serveis similars 
- 1*972  Salons de perruqueria i instituts de bellesa 
- 1*9731 Serveis fotogràfics 
- 1*9799   Altres serveis personals n.c.o.p 

 

Caldrà que els establiments formalitzin la seva petició d’adhesió al programa 
a partir del 26 de novembre de 2021 a través de la plataforma informàtica que 
es creï a aquest efecte Amb la sol·licitud hauran d’acceptar les condicions per 
accedir al programa i les obligacions  que es derivin de la seva participació, 
acceptant els vals de consum com a mitjà de pagament dels béns i/o serveis 
que ofereixin, seguint el següent procediment: 

i. Comprovació de la identitat de la persona portadora del val de consum 
i la seva coincidència amb la titularitat del val. 

En cas de no fer-ho, el titular de l’establiment serà responsable dels 
perjudicis causats al titular del val consum i perdrà els drets de 
cobrament del val. 

ii. Comprovació de la validesa del val. 
iii. Aplicació de l’import del val al pagament del bé i/o servei adquirit,  
iv. Validació del val presentat, de manera que no es pugui tornar a 

bescanviar, amb la captació de la imatge del tiquet de compra i/o factura 
de l’article venut i/o el servei prestat. 
 

Així mateix serà necessari que autoritzi a la Cambra de Comerç a realitzar les 
consultes de les dades que siguin necessàries per verificar que l’establiment 
compleix els requisits d’accés a la campanya. 

L’adhesió es formalitzarà un cop es comprovi que els establiments compleixen 
els requisits per accedir a la campanya i s’acreditarà mitjançant una 
comunicació de la Cambra que confirmi dita adhesió. 
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5. TITULARS DELS VALS DE CONSUM 
 
Qualsevol persona física podrà accedir als vals de consum mentre no 
s’exhaureixin, sempre que, en el moment de la sol·licitud, sigui titular d’un 
document vàlid per acreditar la seva identitat.  

Amb la finalitat d’arribar a un major nombre de destinataris, s’estableix una 
limitació econòmica en la sol·licitud de vals de 30,00  € per persona. 

Les persones que reuneixin els requisits per aconseguir els vals de consum 
hauran de formalitzar la seva petició a través de la plataforma informàtica del 
programa,  en el període comprès entre el 3 de desembre de 2021 i el 5 de 
gener de 2022, ambdós inclosos. 

Hauran d’ acceptar les condicions per accedir al programa:  

Dipositar una part del valor del val de consum, amb targeta de dèbit o crèdit o 
bizum en funció de la següent previsió: 

o Per accedir als vals de 10,00 €, hauran de dipositar 5,00  €. 
o No haver accedit a vals de consum per  un valor superior a 30,00 €. 

 
Autoritzar el tractament de les seves dades de caràcter personal única i 
exclusivament per a la gestió de la campanya i la seva avaluació. 

Per poder bescanviar els vals de consum per productes i/o serveis als 
establiments adherits al programa, els seus titulars hauran de presentar el 
document d’identitat vinculat. 

 

6. BESCANVI DELS VALS DE CONSUM ALS COMERÇOS ADHERITS AL 
PROGRAMA 

Entre el 3 de desembre de 2021 i el 5 de gener de 2022, les persones titulars 
dels vals de consum els podran fer servir com a mitjà de pagament en 
l’adquisició de béns i/o serveis a comerços adherits a la campanya.  

Una mateixa persona podrà bescanviar un o més vals de consum en cada 
adquisició. 

El valor dels vals de consum servirà per cobrir el preu de la/les compra/es de 
béns i/o serveis que faci el seu titular, IVA inclòs. 

Si el total del valor de l’adquisició és superior a l’import del/s val/s de compra, 
el client haurà d’abonar la diferència per qualsevol mitjà de pagament admès 
per l’establiment. 

En cas que l’import de l’adquisició fos inferior al valor dels vals presentats, 
l’establiment no abonarà a l’usuari la diferència. 

En cap cas un comerç podrà bescanviar el valor d’un val de compra pel seu 
import en efectiu. 
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En cas que no es bescanviïn els vals dins el termini habilitat, l’import dipositat 
pel seu titular no es reemborsarà.  

 

7. ABONAMENT DEL VALOR DELS VALS DE COMPRA ALS ESTABLIMENTS 
 

L’abonament als comerços adherits a la campanya de l’import dels vals de 
consum que hagin admès com a sistema de pagament entre el 3 de desembre 
de 2021 i el 5 de gener de 2022 es farà de manera automàtica i setmanal, 
cada dilluns, a partir del 13 de desembre de 2021 i fins el 10 de gener de 2022 
de març, fent efectiu l’import dels vals bescanviats la setmana anterior. 

 

 

Campanya subvencionada al 100% per l’Ajuntament de Rubí. 
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