Ajuntament de L' Olleria

Campanya “BONO REACTIVEM L’OLLERIA”

1. Objectiu i finalitat
L’ajuntament de L’Olleria, amb la col·laboració de les associacions de
comerciants i hostalers de L’Olleria, ha organitzat la Campanya “BONO
REACTIVEM L’OLLERIA”, amb l’objectiu d’incentivar el consum en els
comerços i altres establiments de diferents sectors en el municipi, després
del període de suspensió de la majoria d’activitats econòmiques com a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.
La campanya consistirà en posar en circulació un “bono” per valor de 20
euros que es podrà gastar en qualsevol dels comerços, establiments
d’hostaleria o serveis que s’adherisquen a la campanya en els termes
establerts en la base següent. L’avantatge per als consumidors és que
només pagaran la meitat (10 euros) de valor de la compra que poden
realitzar amb el bono, assumint la resta l’Ajuntament a traves de la
subvenció a les associacions participants.
2. Establiments participants
Podran participar de manera gratuïta tots els comerços, establiments
d’hostaleria i serveis oberts al públic al municipi de L’Olleria, amb un màxim
de 10 treballadors per a comerços i serveis i 15 treballadors per al cas
d’hostaleria.
S’exclouen les següents activitats:
-Alimentació (venta de pa i pastissos, fruita i verdura, peix, carn,
supermercats, congelats, beguda, quiosc). Almenys en una primera fase no
podran participar.
-Gestories, Assessories, Assegurances, així com advocats i notaris.
-Farmàcies
-Estancs
-Gasolineres
-Cases d’apostes
-Assessorament i assistència tècnica.
-Transports
-Entitats Bancaries
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BASES REGULADORES
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-Reparacions

3.-Sol·licituds de participació i terminis
Els establiments i comerços interessats en participar, hauran d’emplenar la
fitxa d’inscripció, segons model normalitzat, que es podrà descarregar de
l’apartat corresponent de la web municipal. La signatura d’aquest document
implica l’acceptació de les bases i el compromís de complir amb les
condicions de la campanya
Els establiments que vulguen participar en dita campanya han d’autoritzar
la cessió de les seues dades a traves de les instàncies que es presentaran
telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de L'Olleria
(https://lolleria.sedelectronica.es) o per qualsevol dels mitjans permesos per
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
El termini per a presentar les sol·licituds de participació serà de 10 dies
hàbils des de l’aprovació de les bases mitjançant resolució d’Alcaldia.
En cas de disponibilitat pressupostaria, hi haurà una segona fase a partir de
l’1 d’octubre de 2020, on podran participar els establiments que no s’hagen
inscrit en esta primera fase i també aquells d’alimentació abans indicats
4. Funcionament i condicions de participació

Els clients/consumidors finals podran comprar els bonos a un preu
equivalent a la mitat del seu valor, a traves d’una plataforma de venda online en col·laboració amb una entitat bancaria (funcionament molt similar al
sistema de venda d’entrades de qualsevol espectacle). Es necessari
disposar de targeta bancaria per adquirir estos bonos.
La campanya es dividirà en dos fases:
-Una primera fase, des de l’inici de la campanya fins el 30-9-2020, on
es posaran en circulació 60.000 euros en bonos.
-Una segona fase, des de l’1-10-2020 fins el 15-11-2020, on es podran
gastar els diners restants.
5. Com es gasten els bonos
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Els beneficiaris d’aquesta campanya són els consumidors i les famílies de
L’Olleria. Al tractar-se d’una subvenció municipal, les persones que compren
el bono hauran d’estar empadronades a L’Olleria i ser majors de 18 anys.

Ajuntament de L' Olleria
Les persones consumidores presentaran el número identificador del bono
com a pagament de la compra o servei que realitze en qualsevol dels
establiments adherits a la campanya, fins el 15-11-2020. Sols es podrà
utilitzar un bono per compra, en una sola compra i en un mateix
establiment.
Els comerços necessàriament hauran d’entrar a la plataforma amb les claus
d’accés que haurà proporcionat el sistema en el moment del registre i
vincularan el codi corresponent al bono amb la compra que ha fet el client al
seu establiment. Així, el bono es queda descomptat per a que no puga
seguir gastant-se.
En este moment l’establiment no ha cobrat l’import corresponent a la
venda, ha de fer un pas addicional, que s’indica a continuació.
6-Cobrament dels bonos:
El comerciant haurà de guardar una copia del tiquet de la venta realitzada.
En el tiquet haurà de constar nom i NIF del titular de l’establiment. També
cal que figuren el nom i DNI del client (pot fer-se a mà per darrere del
tiquet).
Per a cobrar el seu import haurà de presentar en l’associació corresponent
les còpies del tiquets de les vendes realitzades, junt amb un informe
individual que podrà imprimir mitjançant la plataforma i on apareixeran els
identificadors de cadascun dels bonos. Esta documentació es podrà
presentar a les associacions amb caràcter setmanal o quinzenal, agrupant
les vendes realitzades durant eixe període.

La campanya finalitzarà el proper 15 de novembre de 2020. Per tant, la data
màxima per a presentar bonos a les associacions i sol·licitar el pagament
serà el 30 de novembre de 2020.
7. Compromisos dels
l’adhesió a la campanya

establiments

participants

derivats

de



Els establiments estan obligats a informar de les característiques de
la campanya als seus clients.



Mostrar en un lloc visible de l'establiment, la imatge identificativa de
la campanya que li serà proporcionada.



Facilitar quanta informació i documentació li siga sol·licitada a fi de
verificar la correcta aplicació de les bases reguladores d'aquesta
iniciativa.
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El pagament es realitzarà per transferència i l’associació haurà de guardar
els justificants corresponents, que haurà de presentar a l’Ajuntament.
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El comerç inscrit en la campanya rebrà un “login” per part de l'entitat
bancària que haurà d'introduir en la web de l'entitat, una vegada
finalitzada la venda i juntament amb el numero d’identificador del
BONO del consumidor, d'esta manera quedarà registrada la compra
en qüestió i el comerç concret on s'ha gastat.

8. Protecció de dades de caràcter personal
L'Ajuntament de L’Olleria en compliment del Reglament General de
protecció de dades, informa que les dades personals de les entitats
sol·licitants podran ser objecte de tractament automatitzat i incorporats al
Sistema d'Informació de l'Ajuntament de L’Olleria.
L'ús de dites dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal,
podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions
Públiques. Les persones interessades podran exercitar els drets d'accés,
cancel·lació, rectificació i oposició a través del registre de l'Ajuntament.
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