BASES CAMPANYA D’AJUTS AL COMERÇ QUE HA PATIT EL TANCAMENT, I FOMENT DEL COMERÇ
LOCAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER REDUIR L´IMPACTE DE LA COVID.19.

TARGETA MONEDER
TOTS AMB EL COMERÇ DE SANT ANDREU

PREÀMBUL
La situació generada per l’estat d’alarma del mes de març davant de les
conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel coronavirus COVID-19
ha suposat l’adopció de mesures d’actuació de forma immediata per a l’impuls de
l’activitat econòmica al municipi de Sant Andreu de la Barca.
En data 22 de maig, el Ple de la Corporació va aprovar tot un seguit de mesures
complementàries per contribuir a pal·liar els efectes econòmics negatius en
relació a totes aquelles activitats que han estat oficialment suspeses a causa de
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Les mesures que
Ajudar i
que, tot
tant en
serveis,

l’àmbit econòmic es volia assolir han estat:

recolzar a les empreses i comerços a adaptar-se a un nou escenari
i que no sabem com serà, caldrà reactivar amb mesures específiques
l’àmbit sanitari com de foment al teixit
productiu, comerços i
com pot ser la digitalització.

Fomentar el comerç local i els serveis de restauració
accions per estimular el consum.

i reforçar aquelles

Fomentar l’ocupació mitjançant accions adreçades a persones en situació
d’atur així com a treballadors en actiu o a empreses que necessiten ajuts
per poder contractar a personal.
Millorar l’organització
Ciutat per donar eines
empreses i comerços.

els serveis de Desenvolupament Econòmic de la
per una millor atenció tant al ciutadà, com a

En conjunt, les mesures per fer front a la pandèmia han suposat unes càrregues
econòmiques, per a les empreses i professionals autònoms, que fan necessària
l’adopció de mesures complementàries en relació a totes aquelles activitats que
han estat oficialment suspeses, per contribuir a pal·liar els efectes econòmics
negatius que se’n poden derivar.
En data 15 d’octubre, mitjançant RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, per la qual s'adopten
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Mitjançat Reial Decret 926/2020, de 25 d’ octubre,RSCoV-2. es va declarar a
l’Estat espanyol l’Estat d’Alarma per contenir la propagació d’infeccions causades
per el SARCOV-2 i per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 282).
En aquesta situació els comerços, es veuen molt afectats en la seva activitat com
a conseqüència de la reducció de la mobilitat i de l’aforament d’espais.
Amb aquesta situació es fa necessari adoptar noves mesures per tal de poder ajudar
i recolzar als comerços a adaptar-se a un nou escenari.
Es vol donar suport al manteniment del teixit comercial de Sant Andreu de la Barca
que s’ha vist alterat, un cop més, com a conseqüència de les mesures del nou estat
alarma i les mesures preses des de la Generalitat de Catalunya amb la conseqüent
disminució d’ingressos que això ha comportat pels comerços, que s’estaven
recuperant de la primera onada de la pandèmia.
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OBJECTE:
Dotar d’eines que regulin l’atorgament d’ajuts complementaris per buscar i oferir
solucions a la ciutadania i al comerç de Sant Andreu de la Barca perjudicada per
la pandèmia del COVID-19, amb l’objectiu afegit de mantenir els llocs de treball
de l’estructura comercial existent, a través de la targeta moneder.
FINALITAT:
Reactivació econòmica del comerç local mitjançant la promoció d’una campanya de
targeta moneder en productes i serveis, a bescanviar als comerços de Sant Andreu
de la Barca que s’han vist obligats a suspendre la seva activitat durant l’any
2020. Així és donar ajuts per incentivar i dinamitzar els comerços i serveis que
han estat més perjudicats com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma
per a la gestió de la COVID - 19, per tancament temporal dels seus negocis i per
les mesures restrictives de mobilitat.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA:
a) Persones físiques majors d’edat de Sant Andreu de la Barca que facin les seves
compres en establiments del municipi.
Els tiquets de compres realitzades a qualsevol tipus de comerços de Sant Andreu de
la Barca, de valor de 30 euros o més els donarà dret a aconseguir una targeta
moneder d’un valor de 30 euros que podran utilitzar en diferents establiments
comercials del municipi.
b) Comerciants locals, que rebran l’ajut de l´Ajuntament mitjançant la targeta
moneder en forma de compra de serveis i/ o productes en els seus establiments,
afavorint d’aquesta manera l´increment dels seus ingressos econòmics.
Queden exclosos els comerços que pertanyin a:
Alimentació.
Begudes.
productes i bens de primera necessitat farmacèutics, sanitaris, centres o
clíniques veterinàries.
òptiques i productes ortopèdics.
productes higiènics.
premsa i papereria.
combustible per a l’automoció.
Estancs.
equips tecnològics i de telecomunicacions.
aliments per a animals de companyia.
comerç per Internet, telefònic o correspondència tintoreries i bugaderies
Tots els comerços i serveis de Sant Andreu de la Barca que no estiguin en el
llistat anterior, i que no hagin manifestat la seva voluntat de no ser-hi durant
la feina prèvia a la posada en marxa de la campanya on s’han realitzat trucades
telefòniques prèvies, formarà part de la campanya.
TIPOLOGIA D’AJUTS.
La campanya serà d’aplicació inicial a partir del dia 10 de desembre fins El 15 de
gener del 2021 o fins que s’esgoti la partida pressupostaria destinada a tal
efecte, partida 2020 91 231 470
del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020.
Aquesta partida contempla una quantitat de 70.000 euros. L’ajut es distribuirà a
través de targetes moneders a utilitzar en comerços i serveis del municipi que
estan adherits en la campanya. Aquesta targeta moneder està carregada amb 30
euros.
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REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca majors d’edat que
vulguin participar en la campanya i ser beneficiaris/es de la targeta moneder que
donarà l’Ajuntament han de presentar a Escoles Velles, a partir del dia 10 de
desembre del 2020 i per ordre d’arribada, amb la següent documentació:
NIF.
Original de tiquets de compra, de qualsevol establiment comercial de Sant
Andreu de la Barca emès a partir del dia 16 de novembre. Els tiquets de
compra han de portar la següent informació: Nom de l’establiment, que pot
ser qualsevol del municipi, NIF/CIF, data de la compra, import de la compra.
S’ha de portar un mínim de 30 euros en tiquets de compra en un sol tiquet o
bé un número de tiquets que la seva suma sigui igual o superior a 30 euros.
Fins que s’esgoti la partida 2020 91 231 470 del pressupost de l’Ajuntament de
l’any 2020 es distribuiran les targetes moneders.
Els tiquets han de trobar-se en bon estat per a la seva lectura. Si es detecta que
han estat manipulats, seran rebutjats. Es podrà demanar documentació addicional en
cas que sigui necessari.
Un mateix sol·licitant no podrà tenir més d’una targeta moneder. La campanya
contempla els tiquets corresponents a compres realitzades a partir del dia 15 de
novembre del 2020.
L’Ajuntament validarà els tiquets en el moment de la presentació, recollirà les
dades d’identificació del sol·licitant, i farà la gestió del lliurament de la
targeta moneder, que contindrà un codi numèric d’identificació.
El beneficiari/a la podrà utilitzar en comerços i serveis adherits a la campanya,
fins el 15 de gener de 2021”.
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