
 

 

Com funciona? 
 
Què és Comprem a Figueres 2a edició? 
Comprem a Figueres 2a edició és una iniciativa de l'Ajuntament de Figueres dins del Pla de 
Reactivació Econòmica Municipal post COVID-19 per impulsar el sector comercial, de serveis i 
hostaleria de la ciutat. L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un total de 153.200 € en 
forma de vals de descompte de 10 € per bescanviar als establiments adherits a la campanya. 
Aquesta segona edició de la iniciativa comença l'1 d'octubre i acaba el 15 de novembre de 2021. 
 
Com funciona Comprem a Figueres 2a edició? 
Disposes de 2 vals de descompte de 10 € que pots bescanviar als establiments adherits per cada 
20 € de compra. 
 

Pots aconseguir els teus dos vals de descompte a https://compremafigueres.figueres.cat o dirigint-
te a l’Oficina de Turisme de la Plaça de l’Escorxador, 2 (cal que portis el teu document d’identitat). 
Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h. 
 
Quins requisits he de complir per poder registrar-me? 
Per poder registrar-te i beneficiar-te dels descomptes has d'estar empadronat/ada a Figueres i 
tenir entre 26 i 64 anys ambdós inclosos (condicions en data 31/12/2020). 
 
Com puc bescanviar els meus vals de descompte? 
Cada val de descompte el pots bescanviar per una compra mínima de 20 €. Si fas una compra d’un 
import superior, pots utilitzar més d'un val de descompte a la mateixa compra: 
1 val de descompte per una compra mínima de 20 € 
2 vals de descompte per una compra mínima de 40 € 
 

Abans del pagament de la teva compra has d'ensenyar a la persona que t'està atenent el val o vals 
de descompte (imprès o mitjançant un dispositiu mòbil) per poder validar-lo i aplicar el descompte 
corresponent a la teva compra. 
 

Els vals de descompte són d'ús personal i intransferible. En el moment de la compra, l'establiment 
pot demanar-te el document d'identitat per confirmar que ets el titular dels vals de descompte que 
vols bescanviar. 
 

No es poden utilitzar dos vals de persones diferents ni més de dos vals en una mateixa compra. 
 
Puc utilitzar més d'un val de descompte a la mateixa compra? 
Sí, pots utilitzar més d'un val de descompte a la mateixa compra: 
1 val de descompte per una compra mínima de 20 € 
2 vals de descompte per una compra mínima de 40 € 
 

No es poden utilitzar dos vals de persones diferents ni més de dos vals en una mateixa compra. 
 
Puc bescanviar els meus vals de descompte a diferents establiments i/o compres? 
Sí, pots utilitzar els teus vals de descompte de la manera que vulguis sempre que cada compra 
tingui un import mínim de 20 €. 
 

Cada establiment pot validar com a màxim 150 vals durant la campanya. Consulta els establiments 
adherits en temps real a https://compremafigueres.figueres.cat/establiments-adherits. 

https://compremafigueres.figueres.cat/
https://compremafigueres.figueres.cat/establiments-adherits


 

 

Puc aconseguir els meus vals de descompte de manera presencial? 
Sí, pots obtenir els teus 2 vals de descompte de 10 € fent el registre de manera presencial a l'Oficina 
de Turisme de la Plaça de l’Escorxador, 2 (cal que portis el teu document d’identitat). Horaris: de 
dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h.  
 
Puc utilitzar els vals de descompte d’una altra persona? 
Els vals de descompte són d'ús personal i intransferible. En el moment de la compra, l'establiment 
pot demanar-te el document d'identitat per confirmar que ets el titular dels vals de descompte que 
vols bescanviar. 
 
Puc descarregar-me els vals de descompte més d'una vegada? 
Sí. Els teus 2 vals de descompte els podràs descarregar tantes vegades com vulguis sempre que 
no hagin estat utilitzats o la data de validesa no hagi expirat. 
 
Puc descarregar i/o utilitzar un val de descompte amb la data de validesa expirada? 
No. Disposes de 15 dies naturals* a partir de la data de la seva emissió per bescanviar els teus vals 
de descompte i beneficiar-te’n a les teves compres. 
 

*Si descarregues els teus vals de descompte quan faltin menys de 15 dies per la finalització de la 
campanya, podràs utilitzar-los com a molt tard el dia que aquesta finalitzi, és a dir, el 15 de novembre 
de 2021. L’últim dia per a descarregar-te els teus vals de descompte per primera vegada és el 10 
de novembre de 2021. 
 
Tenen data límit d'ús els vals de descompte? 
Tenen una caducitat de 15 dies naturals* i un cop caducats no es poden tornar a demanar ni 
recuperar. 
 

*Si descarregues els teus vals de descompte quan faltin menys de 15 dies per la finalització de la 
campanya, podràs utilitzar-los com a molt tard el dia que aquesta finalitzi, és a dir, el 15 de novembre 
de 2021. L’últim dia per a descarregar-te els teus vals de descompte per primera vegada és el 10 
de novembre de 2021. 
 
Com puc descarregar els meus vals de descompte? 
Registrant-te a https://compremafigueres.figueres.cat 
 
És necessari imprimir els vals de descompte? 
No, els pots mostrar amb el teu dispositiu mòbil. 
 
On puc consultar els establiments adherits a la campanya? 
Per consultar els establiments adherits pots dirigir-te a la secció “Establiments adherits”  de la web 
https://compremafigueres.figueres.cat 
 
Si he fet servir vals de descompte per una compra i l'he de tornar, em tornen els diners? 
No. Si has fet una compra en un establiment i has fet servir un o més vals de descompte no et 
tornaran els diners, et donaran un val de compra del mateix establiment. 
 
Puc canviar les meves dades de contacte? 
Sí, podràs accedir al teu perfil d’usuari tants cops com vulguis amb la contrasenya que crees en fer 
el registre. 
 
Tens problemes per registrar-te o descarregar-te els teus vals de descompte o tens dubtes o 
preguntes no resoltes en aquest llistat? 
Per a qualsevol consulta o dubte, escriu un correu electrònic a comerc@figueres.org o truca a 
Promoció Econòmica al 972 67 42 61 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h). 
 
Has oblidat la contrasenya? 
Si has oblidat la contrasenya, pots recuperar-la clicant a “Iniciar sessió” a la web 
https://compremafigueres.figueres.cat i seguint les instruccions. 
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