SERVEI D'ORGANITZACIÓ I QUALITAT
2612/651/ 2021

DECRET
Vist que l’Ajuntament d’Igualada vol portar a terme una campanya per donar suport al comerç local i de
proximitat i als establiments de restauració, i que a la vegada beneficiï les persones en situació d’atur que
compleixin els requisits que s’acordin;
Vist que s’ha considerat que un dels mitjans més efectius per aconseguir ambdues finalitats és la
distribució de targetes bancàries tipus prepagament (moneder) entre els beneficiaris, amb l’import que
s’estableixi, a utilitzar en els establiments que compleixin les condicions que s’indiquin i s’adhereixin a la
campanya;
Atès que és necessari, doncs, d’establir les condicions que han de reunir els comerços i establiments i
obrir un període per tal que els establiments interessats es puguin adherir a la campanya;
Atès que la competència correspon a l’alcalde segons l’article 53, 1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
Atès, això no obstant, que aquesta competència correspon al regidor de Dinamització Econòmica en virtut
de la delegació feta per l’Alcaldia en data 25 de novembre de 2020,
RESOLC:
Primer.- Iniciar el procediment per tal que els comerços s’adhereixin a la campanya de les targetes
prepagament (moneder) de l’Ajuntament d’Igualada, que es portarà a terme des de la data de lliurament de
les targetes fins a 31 de desembre de 2021.
Segon.- Requisits
Establir els requisits que han de reunir els establiments per adherir-se a la campanya i que són els
següents:
- Tenir l’establiment a Igualada.
- Tenir l’establiment a peu de carrer.
- Disposar de datàfon per fer el cobrament amb targeta.
- Ser un establiment de comerç al detall o de restauració i estar donat d’alta en algun dels epígrafs
d’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) següents:
631, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 661, 662, 663, 664, 665,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677.
Queden excloses les grans superfícies d'alimentació de més de 400m2, els establiments d’hostaleria,
serveis i serveis assimilats al comerç al detall, com tallers, perruqueries, centres d’estètica, etc.
Tercer.- La utilització de la targeta en els establiments és per adquirir productes, no per obtenir-ne l’import
en efectiu.
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Quart.- Procediment d’adhesió dels establiments:
L’adhesió dels establiments es farà telemàticament per mitjà de la plataforma e-tràmits de l’Ajuntament
d’Igualada (https://tramits.igualada.cat) mitjançant el tràmit específic d’adhesió (https://ja.cat/2MEiR). En el
cas de titulars persones físiques, també podran –sempre amb sol·licitud de cita prèvia- realitzar aquest
tràmit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
En el formulari de tramitació s’haurà d’indicar:
- Nom comercial de l’establiment (el del rètol de la façana)
- Adreça de l’establiment comercial on es desenvolupa l’activitat de comerç al detall
- Nom i cognoms del titular/propietari/Empresa del comerç al detall
- NIF Titular (sigui persona física o jurídica)
- En el cas de ser persona jurídica, dades del representant (nom i cognoms i DNI)
- Correu electrònic i número de telèfon mòbil
- Epígraf IAE
- Codi FUC del datàfon de l’establiment.
Cinquè.- El tràmit de sol·licitud es farà amb identificació i signatura amb certificat digital de la persona
interessada o representant, per qualsevol dels mitjans admesos per la plataforma e-tràmits de
l’Ajuntament d’Igualada.
L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits indicats i comunicarà, per mitjà de SMS, l’adhesió
de l’establiment. En el cas de denegació, es notificarà expressament la resolució.
Sisè.- El termini per fer l’adhesió és entre el dia 26 de gener i 12 de febrer de 2021. L’Ajuntament es
reserva el dret a ampliar aquest termini si ho considera convenient.
Setè.- L’adhesió a la campanya implica l’autorització a l’Ajuntament per fer la publicitat que consideri dels
establiments participants.

Així ho mano i signo.
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