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Informació sobre el lliurament dels vals bescanviab les per roba de paisà 2011  
 
 
Els serveis d’administració de les regions policials i de les unitats centrals a partir de la 
setmana que ve lliuraran els vals bescanviables per roba de paisà a totes aquelles 
persones funcionàries del Cos dels Mossos d’Esquadra que, per necessitats de servei, 
no utilitzen l’uniforme reglamentari. El valor del val per a cada agent és de fins a 200€ 
en funció de la temporalitat en el servei durant l’exercici del 2011.  
 
Els agents portadors del val el podran bescanviar a la xarxa de botigues Macson .  
 
Aquests vals es poden fer servir fins el dia 30 de novembre de 2013 , inclòs.  
 
S’adjunta la carta de condicions i la relació de les botigues. 
 
 
 
 
Barcelona, 25 de setembre de 2013  
 
 
 
 



 TARGETA PRE-CÀRREGA MACSON

Utilitza la targeta MACSON

Aquesta Targeta disposa de crèdit per adquirir roba a les botigues Macson indicades al llistat del revers 
d'aquest full.

Funcionament general a les botigues de carrer

  Cada targeta disposarà d'un crèdit pre-carregat.
  En el moment de fer el pagament, s'haurà d'entregar la targeta al caixer. Si el crèdit de la targeta no arriba 

a l' import total, es podrà pagar la resta amb un altra forma de pagament
  Es podrà demanar al caixer que ens confirmi el crèdit restant a la targeta en qualsevol moment de la 

transacció.
  En cas de que es realitzin devolucions s'hauran de fer a la mateixa botiga i sobre la mateixa targeta amb 

la que s'ha fet la compra anteriorment, carregant-se novament l' import a la targeta.

Per realitzar comandes per internet

En qualsevol moment es podrà visitar la nostra botiga on-line i realitzar una comanda que es podrà recollir a les 
botigues de carrer en el termini d'una setmana. Per fer aquest procés s'haurà de:

  Entrar a la botiga On-line a www.macson.es
  Entrar a l'apartat “Tienda on-line”.
  Registrament amb Login: 

•  Usuari: gencatm@macson.es

•  Contrasenya: GenCat2013

  Omplir un carret de la compra.
  Abans de finalitzar la comanda introduir la botiga on es vol recollir la comanda i el número de la targeta 

amb la que es farà el pagament. 
  Un cop es reculli la comanda a la botiga de carrer es farà el pagament de les peces sol·licitades mitjançant 

la targeta indicada a la comanda amb el que es imprescindible presentar la targeta físicament. 

Consideracions

  El crèdit de la targeta no es podrà bescanviar per diners en efectiu.
  La targeta serà valida fins al 30 de novembre del 2013. Fora d'aquest termini quedarà invalidada i no es 

podran fer pagaments amb la mateixa.
  La targeta només es podrà fer servir fora dels terminis de rebaixes i no per a productes en oferta o 

promoció.



Llistat de Botigues MACSON on es podrà fer servir aquesta targeta pre-càrrega:

CATALUNYA HOME I DONA:

• MACSON C.C L’ ILLA: Avda. Diagonal, 557. Barcelona

• MACSON TONA: C/ Industria, 31. Tona. Barcelona

CATALUNYA HOME

• MACSON RAMBLA  CATALUNYA: C/ Rosselló, 241. Barcelona

• MACSON DIAGONAL: Avda. Diagonal, 413. Barcelona

• MACSON C.C DIAGONAL MAR: Avda. Diagonal, 3. Barcelona

• MACSON FOIX: C/ J. V. Foix, 66. Barcelona

• MACSON GRAN DE GRACIA: C/ Gran de Gracia, 94. Barcelona

• MACSON VIA  AUGUSTA: C/ Via Augusta, 4. Barcelona

• MACSON PAU CASALS: Avda. Pau Casals, 13. Barcelona

• MACSON VERDI: C/ Verdi, 87. Barcelona

• MACSON C.C MAQUINISTA: Ciutat de l’ Assunció. Barcelona

• MACSON C.C MAREMAGNUM: Moll d’ Espanya, 5. Barcelona

• MACSON C.C GRAN VIA 2: Gran Via, 5. Hospitalet de Llobregat. Barcelona

• MACSON C.C SPLAU: Avda. Baix Llobregat s/n. Cornellà. Barcelona

• MACSON C.C MATARÓ PARK: C/ Brussel·les, 6. Mataró. Barcelona

• MACSON C.C BARICENTRO: Ctra. Ncal 150 km 6-7. Barberà del Vallés. Barcelona

• MACSON MATARÓ: C/ Barcelona, 18. Mataró. Barcelona

• MACSON VILANOVA: Rambla Principal, 15. Vilanova i la Geltrú. Barcelona

• MACSON C.C VILAMARINA: Avda. Segle XXI,6. Viladecans. Barcelona

• MACSON C.C BARNA SUD: C/ Progrés, 69. Gavà. Barcelona

• MACSON SITGES: C/ Parellades, 3. Sitges. Barcelona 

• MACSON IGUALADA: Rbla. San Isidre, 16. Igualada. Barcelona

• MACSON GRANOLLERS: Plaça Maluquer i Salvador. Granollers. Barcelona

• MACSON SANT BOI: C/ Alberedes, 6-12. Sant Boi de Llobregat. Barcelona

• MACSON SABADELL: C/ Pi i Maragall, 14-16. Sabadell. Barcelona

• MACSON SABADELL II: C/ Pedregar, 1. Sabadell. Barcelona

• MACSON BADALONA: C/ del Mar, 84. Badalona. Barcelona

• MACSON GIRONA: Gran Via Jaume I, 82 bis. Girona

• MACSON LLEIDA: C/ Doctor Fleming, 2. Lleida

• MACSON C.C PARK CENTRAL: Avda. Vidal i Barraquer, 15. Tarragona

MADRID HOME

• MACSON C.C PLENILUNIO: C/ Aracne S/N. Pol. Empresarial Las Mercedes. Madrid

• MACSON C.C PRÍNCIPE PÍO: Paseo de la Florida, 2. Madrid 

• MACSON C.C LA GAVIA: C/ Adolfo Bioy Casares, 2. Ens. Vallecas. Madrid

• MACSON C.C LA VAGUADA: Avda. Monforte de Lemos, 36. Madrid

• MACSON C.C XANADÚ: Autovía A-5, salida 22. Arroyomolinos. Madrid

• MACSON BARAJAS T1: Aeropuerto de Barajas. Madrid

 BODIGA ONLINE HOME I DONA:

• MACSON Online: www.macson.es



www.macson.es



 Amb la  col·laboració de 

Com utilitzar-la?
Presentar la targeta a la botiga per efectuar el pagament total o parcial dels articles adquirits. El valor del pagament es 
deduirà automàticament del saldo de la seva targeta. Podrà consultar el seu saldo presentant la targeta en el punts de 
venda detallats. Les devolucions de productes adquirits amb la targeta
seràn abonades en la mateixa targeta. Serà imprescindible la presentació
del tiquet de compra.

Termes i Condicions generals.
La utilizació de la targeta MACSON implica l’acceptació dels seus termes i condicions. Aquesta no és una targeta de crèdit
 i el seu saldo no es podrà canviar per diners en efectiu. El seu saldo disponible es podrà canviar únicament per productes 
en els punts de venda MACSON, detallats al full de condicions que trobarà adjunt amb la targeta, sempre que no estiguin 
rebaixats o en promoció. 

Aquesta targeta romandrà activa fins al 30 de 
Novembre de 2013. Una vegada caducada, el seu saldo serà cancel·lat i ja no podrà ser utilitzat. 
MACSON no es fa responsable de les targetes robades, extraviades, danyades o utilitzades indegudament.

Les devolucions s’hauran de fer a la mateixa botiga i sobre la mateixa targeta amb la que s’ha 
fet la compra anteriorment, carregant-se novament l’import a la targeta. 


