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1.IDENTIFICACIÓ

DEL TITULAR D’ACORD AMB LA LLEI 3/2014

www.somebre.org/vull-fer-comanda // https://odoo.somebre.org/es_ES/shop és un domini titularitat de
L’ Enllaç de l’Ebre SCCL domiciliada en l'Avinguda Catalunya 218 224 de L'Aldea(Tarragona) CIF
F55765226 inscrita en Registro de la generalitat Catalunya Registre territorial de Cooperativas, hoja
número xxx de fecha xxx
L’Enllaç de l’Ebre SCCL és propietària i administradora de la botiga online. L'ENLLAÇ DE L’ EBRE ofereix
“fonamentalment” productes agroalimentaris de les seves sòcies productoras situades principalment a
alguna de las 4 comarcas que forman les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Ribera d'Ebre , Terra Alta y Montsià.
També disposa de productes d'altres productores de comarques, províncies i comunitats veïnes amb les
que te aliances estratègiques. L'ENLLAÇ DE L’ EBRE realitza un servei de gestió de venda als nostres
associats i associades comprant a les productores a un preu just, per a vendre també a un preu just.
Disposem d'una taula reguladora de les diferents tarifes aplicades (consultar)
Aquestes condicions generals de venda regulan sense restricció la venda de productes realitzada
mitjançant la botiga on-line de L’Enllaç de l’Ebre o per e-mail i/o telèfon.

2.ÀMBIT D'APLICACIÓ. ACCEPTACIÓ CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
Les presents Condicions generals s'estableixen com les condicions per a la realització de comandes, el
pagament i l'entrega dels productes sol·licitats, així com la gestió de possibles conflictes o problemes.
La realització d’una comanda de compra efectuada pel CLIENT/A a la Web www.somebre.org //
https://odoo.somebre.org/es_ES/shop, per email a comandes@somebre.org o per telèfon al 722 20 36
94 , implica per la seva part el coneixement i la plena acceptació de les presents CONDICIONS GENERALS
DE COMPRA i de la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.
3.

LES SEVES DADES I VISITES A LA PÁGINA WEB

L’informació o dades personals que ens faciliti seran tractades segons lo establert en la Política de
Privacitat.
Al fer ús d’aquesta pàgina Web accepta el tractament de dita informació i les dades i declara que tota la
informació o dades que ens faciliti son veritables i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
Les pàgines d'aquest lloc Web son d’accés públic, lliure i gratuït.
L’usuari@ deu fer ús de la Web de conformitat amb la Llei, les bones costums, la moral i l'ordre públic.
Per aixó, el titular d’aquesta Web no podrá asumir cap responsabilitat que deriva del mal ús, ús indegut,
incorrecte o il·lícit de la Web i/o del seu contingut.
L’Enllaç de l’Ebre tampoc assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus informàtics
que puguin sorgir com conseqüència dels riscos intrinsecs de la connexió i la navegació per Internet.
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L’usuari@ accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica
acceptar i reconèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.
El sol accès no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre L’ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL i
l’usuari@.
L’ENLLAÇ DE L’EBRE es reserva el dret a modificar les condicions d'accés i el contingut de la Web quan ho
estimi convenient i sense avìs previ.
Al fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa es compromet a:
• Utilizarla únicament per a realizar consultas o comandes legalment vàlides.
• No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s'ha fet una
comanda d'aquesta índole estarem autoritzades a anular-la i informar a les autoritats pertinents.
• Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, direcció postal i altres dades de contacte de forma
veraç i exacte. Així mateix, consent que podem fer ús de dita informació per posar nos en contacte amb
vostè si és necessari. Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva
comanda.
Al realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat
legal per celebrar contractes.
Així mateix de conformitat amb el disposat en la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del
consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, està prohibit vendre begudes alcohòliques a menors
de 18 anys.

5. REALITZACIÓ D'UNA COMANDA
Formalització de comandes
Per tal de facilitar-li la feina, si vostè ho desitja, li assignem un dia de la setmana i ens ocupem nosaltres
mateixos de trucar-lo regularment (setmanal, quinzenal, etc.) per prendre nota de la seva comanda.
També pot fer la seva petició per telèfon al número 722203694 o bé per correu electrònic:
comandes@somebre.org
Comanda mínima
La comanda mínima és de 25 € per a particulars i 75 € per a col·lectius, transport a banda.
Transport i reclamacions
El lliurament es realitzarà amb transport elèctric propi en diversos dies, segons les rutes estipulades.
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Es prega que el client comprovi el nombre de paquets lliurats en la recepció i revisi la mercaderia abans
que el transportista marxi.
No s'admetran reclamacions passades 24 hores després de rebre les comandes; en el cas de la fruita i la
verdura la reclamació s’ha de fer en el moment de la recepció del producte .
Per realitzar una comanda on-line, deurà seguir el procediment de compra on-line i fer clic en l'acceptació
de LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA i EN L'APARTAT “COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE
PAGAMENT”.
És requisit imprescindible registrarse a la web per poder adquirir els nostres productes. Pot efectuar el
registre en l’apartat “Iniciar sessió/ Registra’m”.
L'ENLLAÇ DE L'EBRE, SCCL l'informa que durant el procés de compra es tindrà que identificar amb el seu
nom d'usuari@ i contrasenya. L'usuari@ tindrà accés a les seves comandes, factures, seguiment de la
comanda així com a la modificació de dades. Dites contrasenyes serviran per l'accés als serveis prestats
mitjançant el lloc Web.
L’usuari@ haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i
absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quins danys o conseqüències de tot tipus es deriven del
quebrantament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis
vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari@ es compromet a
notificar a L'Enllaç de l’Ebre, SCCL de forma inmediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya,
així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.
Si l'Usuari@, no recorda la seva contrasenya, el procés és molt fàcil, a sota a la web, hi ha una pestanya
que indica " el meu compte " polsi en ella i fes clic a " recuperar la meva contrasenya ", se li enviarà un
correu electrònic per a poder fer el canvi de contrasenya.
L'ENLLAÇ DE L'EBRE, SCCL l'informa que durant el procés de compra es tindrà que identificar amb el nom
d'usuari@ i contrasenya.
En el plaç màxim de veintiquatre (24) hores, L’ENLLAÇ DE L‘EBRE, SCCL enviarà un correu electrònic a
l'Usuari@, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referencia de la
compra, i detalla les característiques del producte, preu, despeses d'enviament i les dades de les
diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a L'ENLLAÇ DE L’ EBRE, SCCL.
Evidentment, el preu i la resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no serán
modificades durant el lapse de temps entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de
la confirmació d’enviament excepte que per llei o decisió d’organismes governamentals haguessin fer
canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest
cas, els possibles canvis poden afectar també a les comandes que hagué fet prèviament.
Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats amb la Confirmació d'enviament.
No estarems obligats a suministrar-li cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li
confirmem l'enviament del mateix en una Confirmació d'enviament.
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També pot realitzar la compra per teléfon, trucant al 722 20 36 94

6. EXECUCIÓ DE LA COMANDA I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES
Els Productes comprats a través de la botiga on-line, per email o telèfon s’enviará a l'adreça d'entrega
que l'Usuari@ indiqui una vegada comprovat el pagament. El plaç habitual d’entrega és de 2 o 3 dies
laborables en el cas de enviaments a la Península i de 3 a 4 dies laborables en el cas d’enviaments a
Balears, des de la recepció de la comanda i per transports Courier o transport subcontratat.
En cas de que la seva comanda s'ajusti a les rutes setmanals que tenim establertes , les condicions seran
les següents:

Nom de la
Ruta
Ruta Sud

Ruta Nord

Costa 1
Costa 2

Pobles

Dia de lliurament

Dia i hora per màxim per a
comandar

Aldea, Amposta, Santa Bàrbara,
La Sénia, Ulldecona, Vinaròs,
Sant Carles de la Ràpita,
Deltebre.

Dimarts tarde

Dilluns a les 10:00h

Aldea, Tortosa, Mora d’Ebre,
Gandesa, Horta de Sant Joan,
Prat de Compte

Dimecres

Dilluns a les 10:00h

l’Ampolla, l’Ametlla de Mar,
l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils,

Dijous

Dimecres a les 10:00h

Salou, Tarragona, Reus i
Vilafranca del Penedès

Divendres matí

Dimecres a les 10:00h

En cas de que es vulgui l’enviament en una data concreta hi ha que recalcar-lo en observacions, i ha
d’entrar dintre dels plaços d'entrega assenyalats.
Asimateix, s’ofereix la possibilitat a l’usuari@ de recollir el producte a la nostra seu situada en AVINGUDA
CATALUNYA 218-224 L’ ALDEA.
La gestió complerta de la seva comanda està subjecta a la disponibilitat dels productes sol·licitats de
manera que si en el moment de preparar la seva comanda, en el nostre magatzem no disposem del
producte que desitja perquè no hi hagi stock del mateix o perquè considerem que el producte no està en
condicions per la seva venda, l’informarem i li retornarem la quantitat que per el mateix hagués abonat
en un plaç màxim de set días des de que l’informem de que el producte no li pot ser entregat.
En qualsevol cas li comuniquem qualsevol modificació que es pugui produir en la seva comanda degut a
la no disponibilitat d’articles.
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7.

DESPESES DE ENTREGA I TRANSPORT

L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga On-line, email o telèfon VÍA COURIER és
exclusivament en el territori peninsular i les Illes Balears.
El cost de l’ enviament no está inclos en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte i
ABANS DE REALITZAR EL PAGAMENT, l’ Usuari@ será informat del cost exacte d’enviament.
A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït l'entrega o que la comanda ha estat
entregada en el moment de firma la recepción del mateix en la direcció d'entrega convinguda.
Les despeses d’enviament son (Consultar tarifes transport)
No realitzem enviaments els diumenges o en festius intersetmanals

Kg comandats
1- 25
26- 50
51- 75
76- 100
101- 150
151- 200
201- 300
301 - 400
401- 500
501- 600
601- 700
701- 750

Preu per kg comandat
0,2 €
0,19 €
0,18 €
0,17€
0,16 €
0,15 €
0,14 €
0,13 €
0,12 €
0,11 €
0,1 €
0,1 €

Quadre de tarifes amb furgoneta elèctrica per a sòcies. Feta a partir d’un radi de 150km des de l’Aldea.
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8. TARIFES i CONDICIONS DE PAGAMENT
Els preus exposats en la Web https://odoo.somebre.org/es_ES/shop estan indicats en euros, inclouen
tant els possibles descomptes com l‘IVA aplicable a la data de la comanda, pero no inclouen les despeses
d'enviament, els quals estan indicats separadament en la Web i en el Catàleg .
Les factures es cobraran al comptat per transferència o per pagament amb targeta a la realització de
comanda. Per a les sòcies s’establirà pagaments per transferència a 15/30 días. Se estudiarán també
individualment l'aplicació de pagaments per transferència i els seus venciments.
En cas de devolució d’efectes s’interromprà el subministrament fins acordar nous venciments.
Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.
El preu dels productes serà el que s'estipula en cada moment en el nostre lloc web o en el nostre Catàleg
https://odoo.somebre.org/es_ES/shop. Evidentment, el preu i resta de condicions dels articles que vostè
ens hagi sol·licitat no seran modificats durant el lapse de temps entre la seva oferta i l’acceptació de la
mateixa, emesa a través de la confirmació d'enviament excepte que per llei o decisió d’organismes
governamentals tinguem que fer canvis amb caràcter retroactiu en polítiques, Condicions o Declaració
de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afecten també a les comandes que hagués fet
prèviament.
L’ Usuari@ podrà escollir entre les següents opcions per efectuar el pagament dels Productes:
Tarjeta de crèdit: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, TARJETA 6000. Els pagaments es realitzen per
connexió segura i xifrada.
PayPal: permet a les persones consumidores que disposin de correu electrònic enviar pagaments amb
Internet de forma segura, cómoda i rendible. La red de PayPal es basa en l’ infraestructura financera
existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real.
Paypal ofereix un servei especialment pensat per a les persones que no els hi satisfaguin els mètodes de
pagament tradicionals.
Transferencia bancaria a la cuenta:
Caixa Bank ES79 2100 0626 1902 0027 9781
Nom: L’ENLLAÇ DE L'EBRE, S.CCL
Efectiu: Únicament en el cas de recollir la comanda a la seu de L'ENLLAÇ DE L'EBRE SCCL A L'AVINGUDA
CATALUNYA 218 224 L’ ALDEA o pagant al transportista.
L’ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL disposa d’un certificat de seguretat per a la realització de connexions segures,
proporcionant autenticació, privacitat i seguretat amb tota l’informació.
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9. CONDICIONS ESPECIALS CARNS i CONGELATS
Les comandes de carn NO CONGELADA es transportaran en caixes de porexpan especials per a no perdre
la cadena de fred.
Per a transportar producte congelat l'entrega és realitzarà amb transport frigorífic subcontractat.
La comanda mínima en congelats será de 60€.
No s’admetran reclamacions passades les 24 horas de rebre les comandes

10. DRET DE DESISTIMENT
Vostè té dret a desistir del present contracte en un plaç màxim de 14 dies naturals sense necessitat de
justificació.
Segons l'establert en l'article 103 Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refòs de la Llei
General per a la Defensa de les persones Consumidores i Usuàries, el dret de desistiment no serà
aplicable a productos que han estat transformats, ni per a productes frescos o de caducitat menor o igual
a la data en la que ens comuniqui el desistiment, així com a productes desprecintats que per raons
d'higiene o salut no es pugui admetre la devolució.
El plaç de desistiment expirará als 14 dies naturals a contar des de el dia que vostè o un tercer per vostè
indicat, diferent del transportista, va rebre la possessió material dels béns.
Per exercir el dret de desistiment, deu vostè notificar a L'ENLLAÇ DE L'EBRE, SCCL, AVINGUDA
CATALUNYA 218 224 L’ALDEA, la seva decisió de desistir del contracte a través d’ una declaració
inequívoca que ho manifieste, (per exemple, una carta enviada per correu postal). Igualment, podeu
informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic.
Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que l'ús no és
obligatori.
Per complir el plaç de desistiment, amb la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d’aquest dret
sigui enviada abans de que venci el plaç corresponent.
Model de formulari de desistiment
– A l'atenció de:
L’ ENLLAÇ DE L ‘EBRE, SCCL
AVINGUDA CATALUNYA 218 224 L’ ALDEA  clients@somebre.org
Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé i amb el número de
referencia (*)
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–

Comanda realitzada el (*) /rebuda el (*)

–

Nom de la persona consumidora i usuari@ o dels consumidors i usuari@s

–

Domicili del consumidor@s i usuari@s

–

Firma del consumidor@ i usuari@ .

–

Data i lloc

(*) Esborri el que no pertoqui
Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, inclosos les
despeses d'enviament de la seva comanda (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de
l’elecció per part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària
que oferim).
El plaç per a que li fem aquesta devolució será, com a màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la
que ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte.
Procedirem a efectuar reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la
compra inicial, a no ser que vostè disposi expressament el contrari; en tot cas, no incurrirá en cap
despesa com conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de
la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleix primer.
Deurà vostè retornar-nos o entregar-nos directament els productes a:
L’ENLLAÇ DE L’ EBRE, SCCL AVINGUDA CATALUNYA 218 224 L’ ALDEA
En aquest cas déu vostè assumir el cost directe de devolució dels productes.
Igualment pot vostè exercir el dret de desistiment dirigint-se a la nostra seu en l’ AVINGUDA CATALUNYA
218 224 en aquest cas l’exercici del dret de desistiment no genera cap tipus de despesa per a vostè.
Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels productes, desde que els recepciona fins
que ens informa del desistiment, resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la
tipologia, les característiques i el funcionament dels productes.
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11. CANVIS I DEVOLUCIONS
Les següents condicions relacionades amb els canvis i devolucions dels nostres productes no s'apliquen
en el cas d'exercici del dret de desistiment.
Per a qualsevol canvi o devolució, el producte no haurà haver estat utilitzat i ha de ser retornat en
perfectes condicions e incloent etiquetes , precintes i envasos.
La devolució dels imports es realitzarà en un plaç màxim de 30 días des del moment en que es realitza la
devolució de la comanda i en el mateix mitjà de pagament amb el que es va abonar la compra (targeta
bancària) a no ser que esculli altre mitjà de pagament diferent.
Si va realitzar el pagament de la seva comanda a través del seu compte de client de PayPal i realitza la
devolució dirigint-se a la nostra seu (AVINGUDA CATALUNYA 218 224 L'ALDEA) haurà de portar qualsevol
targeta bancària de la que sigui titular per a què li podem ingressar l'import de la devolució a no ser que
escolleixi altre mitjà de pagament diferent.

12. RESPONSABILITAT I GARANTIES DELS NOSTRES PRODUCTES
La garantia legal de tots els nostres productes és la que ve definida en la llei, i els seus termes i condicions
seran sempre respectats per L’ENLLAÇ DE L’ EBRE, SCCL.
Nomès li retornarem l’ import de les despeses de devolució quant:
1) El producte és defectuós o caducat.
2) S'hagi produït un error en l'enviament.
3) El producte estigui en mal estat de conservació.
4) La comanda hagi arribat fora dels plaços previstos en les nostres Condiciones Generales de Compra
sense comunicación previa.
5) El producte s'hagi fet malbé durant el transport.

13. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
L’ ENLLAÇ DE L’ EBRE, SCCL es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol
moment.
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14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través de la página web es regiran
per la legislació espanyola.
La resolució de qualsevol tipus de controversies, litigis o discrepàncies que puguin suscitar entre
l’usuari@ i L’ENLLAÇ DE L'EBRE SCCL per l'ús d’aquest lloc web, es sotmet als Jutjats i Tribunals de Tortosa
que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.
Així mateix en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del consell de 21 de maig de
2013, que facilita la resolució de conflictes que puguin sorgir del comerç on-line entre empresa i
consumidor, segons l'article 13 del Reglament “Els Estats vetllarem perquè les persones comerciants
establerts en els seus territoris informen als consumidors sobre l'entitat o entitats de resolució
alternativa que donen cobertura als comerciants”.
Per aixó es crea l'organisme ONLINE DISPUTE RESOLUTION que actuará com part neutral i interlocutora
válida entre ambdues parts intenta evitar en gran mesura recorrer als tribunals de justícia.
En conseqüència es posa al servei del consumidor la plataforma onl-ine: resolución de litigios en línea
Pot consultar més informacions en l'article 14 apartat 1 del ODR-VO – descarregable en format PDF al
següent enllaç: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebudes. Preguem nos envíe els comentaris i suggeriments
a través del nostre formulari de contacte o bé enviant correu electrònic a l’adreça clients@somebre.org o
trucant al telèfon 722 20 36 94i dintre de l’ horari d’ Oficina de 8 a 14 de dilluns a divendres.
Preus vàlids a partir de 27/04/2020

16 .OBSERVACIONS
Rojo +

HA AUGMENTAT DE PREU

Verde-

HA DISMINUÏT DE PREU

Naranja NOU

PRODUCTE NOU

N.D

NO DISPONIBLE

N.F

NOU FORMAT

ALTRES
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AVALS:
DEM: Producte procedent de l'agricultura biodinàmica amb certificat DEMETER. Les normes tècniques de
cultiu en l'agricultura biodinàmica som més estrictes que en el cas de l'agricultura ecològica i ademés tots
tenen la certificació ecològica.
ECOTE:Certificat Ecològic CCPAE subjecte al Reglament CE 834/2007 provinent de les 4 comarques que
formen les Terres de l'Ebre: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
ECOTGN: Certificat ecològic CCPAE subjecte al Reglament CE 834/2007 provinent del reste de comarques
de la provincia de Tarragona.
ECOCAT: Certificat ecològic CCPAE subjecte al Reglament CE 834/2007 provinent del resta de províncies
catalanes.
ECOVAL: Certificat ecològic CAECV subjecte al Reglament CE 834/2007 provinent de la veÏna Comunitat
Valenciana.
ECOARA: Certificat ecològic CAAE subjecte al Reglament CE 834/2007 provinent de la veïna Comunitat
Aragonesa.
ECOESP: Certificat ecològic del reste de Comunitats.
ARTTE; Producte artesanal natural produït en les TE, lliure agroquímics i sòci/a de la cooperativa, la seva
transparència i confiança d’aquest@s petit@s productor@s. Son productes que compleixen amb el
segell de garantia participativa de la marca de l'Enllaç de l'Ebre: SomEbre. (EN TRÀMITS)
OBSER.

CODI

PRODUCTE

AVAL

PES(KG)

+

0012

TARONJA

ECO

10

-

0013

LLIMONA

DEM

0014

OLI

REC

UNIT
CAIXA

CAPAC
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PREU UT.
CAIXA
SENCERA

PREU
UNITAT

EAN

15

1,6

678

