
        

 

 

Funcionament intern de la campanya LI TOCA AL BARRI 

LI TOCA AL BARRI compta amb una bossa de fins a 100.000 € aportats per l’Ajuntament de 

Barcelona (Pla de Barris). Les condicions de distribució d’aquest import entre les organitzacions 

seleccionades segons els requisits establerts, així com altres qüestions de límits, contractes i 

pagaments s’especifiquen a continuació: 

La bonificació es realitzarà a través de NOVACT, de manera que la persona consumidora rebrà 

un 15% de bonificació sobre la compra realitzada (percentatge aportat per l’Ajuntament). 

Aquest fons es distribuirà entre tots els usuaris professionals (comerços i serveis) seleccionats 

amb el límit dels euros municipals globals disponibles. 

 

Funcionament específic de la bonificació: 

Prèvia: Per obtenir la bonificació cal canviar un mínim de 50 euros d’un sol cop (màx. 1000 

euros)1 com a persona usuària particular. No serà possible rebre bonificacions per les compres 

d’aquells comerços que transfereixin recs del compte professional al particular, ja que no seran 

comptats com a nous recs.  

Passos: 

1. Una persona usuària particular canvia inicialment un mínim de 50 euros a recs (càrrega d’un 

sol cop)  mínim necessari per activar la bonificació) i amb un màxim total de 1000 euros per 

usuari en el període que duri la campanya.  Quan la persona usuària privada 

recàrrega/compra entre 50r i 1000r, aquest entra automàticament en la campanya LI TOCA 

AL BARRI. La persona usuària que hagi fet una primera compra de recs (canvi euros a recs) i 

els hagi gastat, pot tornar a fer una nova recàrrega (import que pot ser inferior a 50r) i sobre 

la qual s’aplicarà la bonificació (sempre i quan quedin fons disponibles).  

 

2. La persona usuària particular compra productes i serveis en recs en un comerç adherit a la 

promoció LI TOCA AL BARRI (comerciants adherits a la campanya). Immediatament se li paga 

el 15% de bonificació en recs en el compte LI TOCA AL BARRI (el compte LI TOCA AL BARRI - 

que se li obre automàticament al seu nom i on rebrà totes les seves bonificacions). 

 

3. Aquest 15% serà pagat a la persona usuària particular a través del compte del comerç on ha 

fet la compra. De forma automàtica i instantània el comerç tindrà en el seu compte: 

*Entrada – compra del usuari particular a comerç. 

*Entrada  - Bonificació 15% (provinent del compte LI TOCA AL BARRI – subvenció de 

l’Ajuntament de Barcelona- recs recolzats pels fons rebuts de l’Ajuntament).  

*Sortida – Bonificació 15% (dirigit a l’usuari particular que ha realitzat la compra). 

4. La persona usuària particular té ara un 15% en el seu compte LI TOCA AL BARRI resultat de 

la seva primera compra a un comerç adherit a la campanya, i també té els recs que li queden 

del canvi inicial d’euros a recs en el seu compte principal. 

 

                                                           
1 Es podrá bescanviar euros a recs a partir de 1000 euros però aquests ja no seran bonificables.  



        

 

 

5. Les bonificacions rebudes pels usuaris particulars només es podran gastar en comerços 

participants en la promoció (adherit a la campanya), però tant poden gastar-se en el 

mateix comerç que va originar-les com en qualsevol altre comerç participant en la 

promoció (comerç adherit a la campanya). Gastar-les en un comerç no adherit a la 

promoció (comerç tipus Normal) serà tècnicament impossible. Tampoc no podran 

transferir-se a altres comptes que no siguin de comerços adherits a la campanya.  En el 

moment de la finalització de la campanya LI TOCA AL BARRI, és a dir, a 31 de juliol de 

2021, els recs bonificats no gastats es perdran, és a dir, no podran ser usats en les 

compres. 

 

6. Les compres en què es gastin els recs bonificats no meriten més bonificacions. Només 

meriten bonificacions les compres que gasten fons originalment canviats per l'usuari 

particular. En tot moment es tindrà la traçabilitat completa dels fons pagats de la 

bonificació: quines compres en quins comerços (adherit a la campanya) les han originat, i en 

quines compres i a quins comerços (adherit a la campanya, sigui el que ha originat la 

bonificació inicialment o un altre participant en la promoció) es gasten les bonificacions 

rebudes.   

 

7. Els comerciants adherits a la campanya poden canviar recs a euros tal com facilita el propi 

sistema. En aquest sentit, poden canviar aquells recs obtinguts per les vendes cobrades amb 

els recs procedents de les bonificacions sent els perceptors finals dels euros aportats per 

l’Ajuntament per a bonificar les compres de la promoció. 
 

Procediment de gestió de la bonificació - pagament 

Les organitzacions seleccionades, abans de rebre el pagament, acceptaran les condicions i 

termes i les condicions generals del sistema REC en què es detallen totes les condicions i les 

assumpcions de compromisos per totes les parts implicades.  

Els usuaris professionals accepten l’autorització de transferir el  15% de bonificació acordat de 

les vendes als seus establiments en el marc de la campanya LI TOCA AL BARRI realitzades a les 

persones consumidores.  

La transferència del 15% acordat es realitzarà seguint l’apartat de funcionament del sistema, és 

a dir, el 15% serà pagat a la persona usuària particular a través del compte del comerç a on ha 

fet la compra, i per tant, la bonificació del 15% de forma inicial serà provinent del compte de 

NOVACT – subvenció de l’Ajuntament de Barcelona- recs recolzats pels fons rebuts del 

Ajuntament  i la sortida cap a l’usuari serà des del compte del comerç qui fa d’intermediari.  


