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Regidoria de Comerç

Ajuntament d'Abrera

 REACTIVACIÓ ECONÒMICA
DEL COMERÇ D'ABRERA

Comprem a Abrera, 
i tu?

Abrera amb el nostre comerç



Cupons Vermells: 
Cupons de descompte per gastar en establiments
alimentaris adherits a la campanya (consulteu el llistat a
abrera.cat). 
Cupons Grocs: 
Cupons de descompte per gastar en la resta
d'establiments i serveis no alimentaris adherits a la
campanya (consulteu el llistat a abrera.cat).APromocionar i dinamitzar el comerç i reactivar l'economia local

mitjançant cupons de descompte i facilitar la fidelització dels clients.

Enviant un email a: 
amb l'assumpte: 

3. COM EM PUC ADHERIR A LA CAMPANYA?

Informem que acceptant l'adhesió a la campanya, s'accepta de manera
automàtica la cessió dels drets d'imatge per la publicitat d'aquesta.

CAMPANYA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL COMERÇ D'ABRERA

 QUIN ÉS L'OBJECTIU DE LA CAMPANYA1.

4. QUIN TIPUS DE CUPONS HI HA?

Al correu electrònic escriure el nom del comerç, el vostre nom i cognoms i
el D.N.I

2. COM FUNCIONA LA CAMPANYA
Reunir tiquets de compra de comerços i serveis d'Abrera.

compremaabrera@abrera.cat 
Accepto adherir-me a la campanya

5. QUAN ES PODEN UTILITZAR ELS CUPONS DESCOMPTE 

Del dimecres 16 de juny
al diumenge 29 d'agost

EN EL NOSTRE COMERÇ?

Bescanviar els tiquets de compra per cupons descompte.
Utilitzar els cupons descompte en els comerços adherits a la campanya.

(ambdós inclosos)

mailto:compremaAbrera@abrera.cat


Per més informació al T. 93 770 01 02 en horari d'oficina (podeu consultar-
lo al web abrera.cat), o a l'email:

AEls establiments presentaran, a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament (abrera.cat/tramits), els
cupons amb  els corresponents tiquets de compra, dins
dels següents terminis: 

L’Ajuntament pagarà als establiments els valors dels
cupons presentats.

Quan la ciutadania pagui amb cupons descompte en
els establiments adherits a la campanya, el o la
comerciant haurà de guardar el/s cupó/ns juntament
amb el tiquet que justifiqui de compra.

CAMPANYA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL COMERÇ D'ABRERA

4. COM FUNCIONA LA CAMPANYA

1

Segona quinzena de juliol.
Primera quinzena d’agost.
Primera quinzena de setembre

*Un cop enregistrats,
l’Ajuntament recollirà

els cupons amb els
seus  tiquets

corresponents.

S'han de reunir tiquets de compra de comerços i serveis
d'Abrera

S'han de canviar per cupons descompte a l'Ajuntament
(un sol canvi per ciutadà o ciutadana) 

2

3

4
Les dates de pagament són les següents:

compremaabrera@abrera.cat 

- Cupons descomptats en compres fetes entre el 16 de
juny i el 4 de juliol, 

- Cupons descomptats en compres fetes entre el 5 de
juliol i el 25 de juliol, 

- Cupons descomptats en compres fetes entre el 26 de
juliol i el 29 de agost, 

s'hauran de presentar entre el 5 i 
el 9 de juliol

s'hauran de presentar entre el 26 i 
i el 30 de juliol

s'hauran de presentar entre el 30 
 d'agost  i el 3 de setembre

mailto:compremaAbrera@abrera.cat


Ai tu?

Ajuntament d'Abrera

CAMPANYA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

DEL COMERÇ D'ABRERA

Comprem a Abrera, 

MÉS INFORMACIÓ:

Regidoria de Comerç

compremaabrera@abrera.cat

93 770 01 02

abrera.cat


