campanya targeta moneder del morell
(40 € per unitat familiar)

el descompte a l’assegurança

la comanda de verdura

el menú amb paella del dijous

20,00 €
8,50 €
11,50 €

què

quan

L’Ajuntament del Morell es posa al costat de les famílies
i engega aquesta campanya de subvencions per tal de
fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi,
en activitats locals que s’han vist afectades per les
restriccions de la pandèmia de Covid-19. Tot plegat,
amb l’objectiu de reactivar la nostra economia local i
reduir l’impacte negatiu d’aquest període tan complicat
que vivim.

Les sol·licituds es podran presentar ﬁns al 19 de novembre
de l'any en curs.

S’emetran 500 targetes moneder, ampliables en funció
de les sol·licituds presentades, amb un import de 40 €
per gastar en els establiments adherits a la campanya
(consultar codi QR de la contraportada).

Requisits de les persones sol·licitants:
· tenir 18 anys o més
· residir i estar empadronat al Morell
· la persona sol·licitant ha de ser l’única persona que hagi
demanat l’ajut per unitat familiar o llar de convivència
· estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’AEAT i l’Ajuntament del Morell

La petició es podrà fer per despeses d’almenys 40 €:
· realitzades en negocis amb domicili ﬁscal i ubicats
al Morell.
· de serveis bàsics com subministrament elèctric, servei
de telèfon o gas.

Les targetes tindran validesa ﬁns al 24 de desembre
de l'any en curs.

qui

* Només s’admetrà una sol·licitud per unitat familiar o
llar de convivència i habitatge.

com

Instància
· Seu electrònica
· Oﬁcina d'Atenció Ciutadana

Caldrà presentar al registre general o per la Seu
electrònica a www.elmorell.cat:
· la instància model de la sol·licitud (disponible a l’Oﬁcina
d'Atenció Ciutadana o des de la Seu electrònica)
· còpia del DNI de la persona sol·licitant
· factura i justiﬁcant de pagament d’haver efectuat una
despesa d’almenys 40 € (per exemple, un rebut o un
extracte del banc) on s’identiﬁqui la persona sol·licitant.

Document Nacional d’Identitat
· Persona sol·licitant

Cada sol·licitud serà estudiada des del consistori, i en
cas de ser aprovada es contactarà amb la persona
beneﬁciària perquè reculli la targeta.

Factura i justiﬁcant de pagament
amb una despesa mínima de 40 €
Per exemple:
· factura de l’electricitat, gas o telèfon
· extracte bancari d’un pagament

* No valen els tiquets convencionals que no mostrin les
dades ﬁscals de l’entitat emissora.
PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LA TARGETA

INSTÀNCIA I
DOCUMENTACIÓ

ESTUDI I
APROVACIÓ

ENTREGA
DE TARGETA

DESPESA EN UN
ESTABLIMENT

(Persona interessada)

(Ajuntament)

(Oﬁcina d’Atenció Ciutadana)

(Fins al 24/12/21)

8888 8888 8888 8888

Escaneja i consulta
els establiments
adherits a la campanya
col·labora:

