Àrea #DeltebreProjecció
Servei a les Persones
BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ CAUSADA PEL CORONAVIRUS
(COVID-19) – EURODELTA.

ANNEX II
És voluntat de l’Ajuntament de Deltebre crear una xarxa local de comerços i serveis vinculada als ajuts
EuroDelta.
És per això que, per a la composició de la mateixa, des de l’Ajuntament de Deltebre s’especifica que
podran adherir-se a la xarxa de comerç local i de serveis EuroDelta, aquelles persones físiques o
jurídiques, empadronades o amb seu social al municipi de Deltebre, que siguin titulars d’una activitat
comercial o de serveis, sempre que no estigui sotmeses a cap de les prohibicions a les quals fa
referència l’article 13 de la LGS.
Per poder donar compliment a l’abastiment d’aquells productes objecte de l’ajut EuroDelta es precisa
la col·laboració dels comerços que s’adhereixi a la xarxa de comerç local i de serveis EuroDelta.
Els comerços que podran adherir-se a la xarxa de comerç local i de serveis EuroDelta són els dels
següents sectors:






Alimentació i àpats per necessitats o conciliacions, higiene personal, roba i calçat.
Productes sanitaris no coberts o parcialment coberts per la Seguretat Social (medicaments, llet
maternitzada, mascaretes,...)
Cura i aprenentatge dels fills i filles, facilitant la conciliació familiar i laboral.
Despeses de la llar en relació a reparacions i avaries i altres conceptes de necessitat ordinària.
Connectivitat a internet.

Per tal de poder-se adherir a la xarxa de comerç local i de serveis EuroDelta, s’haurà de presentar la
sol·licitud adjunta al present annex juntament amb documentació que en ella es requereix.
La xarxa local de comerços i serveis vinculada als ajuts EuroDelta s’articularà mitjançant l’acceptació
de la sol·licitud d’adhesió, mitjançant la qual els comerços adherits presentaran les factures, a les
quals adjuntaran els tiquets EuroDelta bescanviats i, en les quals, a part de constar el número
d’expedient que se’ls facilitarà per part de l’Ajuntament de Deltebre amb l’objecte d’identificar el
beneficiari de l’ajut i es detallaran també els productes i/o serveis que bescanvien pels tiquets.
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En el cas dels serveis prestats per bars i restaurants només es podran bescanviar un màxim de 10 €
EuroDelta per àpat.
Les sol·licituds es presentaran de forma presencial a l’Espai d’Atenció a la Ciutadania (EAC) de
l’Ajuntament de Deltebre, no obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i aniran acompanyades de la següent documentació:

DOCUMENTAICÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR
DOCUMENTACIÓ
Formulari de la sol·licitud
Document
d’Identificació

DNI

NIE

NIF

CIF

Altres

Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’Empresaris,
Professionals i Retenidors (Mod. 036 o 037)

Persona
jurídica

Escriptura de la constitució de la societat, amb les modificacions pertinents a
posteriori si escau
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Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE COMERÇ LOCAL I DE SERVEIS EURODELTA

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

3.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR:
Marqueu amb una creu
DNI / NIF / NIE / CIF del sol·licitant
Persona jurídica

Escriptura de la constitució de la societat, amb les modificacions
pertinents a posteriori si s’escau

Altres

Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’Empresaris,
Professionals i Retenidors (Mod. 036 o 037)
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4.- Declaro responsablement que compleixo els requisits d'adhesió a la Xarxa de Comerç local i
de Serveis EuroDelta i que les dades i la documentació aportada són certes.

,

de/d’

Signatura,

______________________

de 20

