L’Ajuntament de Tortosa posa en marxa el programa “tiquet fresc”, un nou projecte
d’atenció social.
El programa farà arribar a les famílies que ho necessitin i així ho valorin els serveis
socials municipals tiquets bescanviables en establiments comercials de la ciutat per
productes d’alimentació frescos . carn, peix, verdura, fruita, ous i productes làctics.
Els establiments que vulguin col·laborar, podran formar part de la xarxa de
botigues on les famílies podran proveir-se d’aquests productes, que faran que
millori la seva dieta.
Les persones que regentin establiments on es puguin comprar aquests productes
frescos i que estiguin interessades en participar en el projecte, hauran de signar la
petició d’adhesió adjunta i portar-la al registre general de l’Ajuntament de Tortosa,
a la plaça d’Espanya núm. 1. Les condicions de l’adhesió les podeu consultar en
aquesta pàgina
Als comerciants col·laboradors del projecte els hi serà reemborsat l’import
d’aquests tiquets, pel procediment que queda definit a les condicions d’adhesió al
programa.
El programa “tiquet fresc” pretén fer més saludables i complets els àpats de les
famílies en situació de pobresa, amb especial atenció als infants i joves.
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CONDICIONS PER A L'ADHESIÓ D'ESTABLIMENTS COMERCIALS DE TORTOSA AL PROJECTE TIQUET FRESC
Qui pot adherir-se?
Es poden adherir tots aquells establiments del municipi de Tortosa, que ofereixin, entre d'altres
productes, els determinats al final d'aquest document.
L'adhesió es podrà sol·licitar en qualsevol moment de l'exercici en curs.
Formalització de l'adhesió.
Els establiments interessats en participar en el projecte, hauran d'emplenar el document de sol·licitud
adjunt i presentar-lo al registre general de l'ajuntament.
L'adhesió es formalitzarà, mitjançant el document de conformitat signat per l'alcalde o persona en qui
delegui.
A partir d'aquest moment, l'establiment estarà llest per operar amb el sistema de tiquet fresc.
Solament seran vàlids els tiquets emesos per l'ajuntament de Tortosa, el model dels quals seran
convenientment presentats als establiments adherits pel personal dels serveis socials municipals abans
de l'inici de l'adhesió.
Sistema de prestació a les persones beneficiàries.
Els usuaris beneficiaris del tiquets fresc, utilitzaran aquest mitjà per pagar les compres que realitzin en
els establiments adherits, per l'import màxim que figuri en el tiquet i exclusivament per l'adquisició dels
aliments que consten al final d'aquest document.
Els establiments recolliran els tiquets per import de les compres fetes. En el cas que la compra sigui
superior a l'import dels tiquets, les persones beneficiàries hauran d'afegir l'import restant. En cap cas es
podran fer compres inferiors a 1 €.
Els establiments mai donaran canvi en metàl·lic.
Sistema de pagament als establiments adherits.
Cada establiment adherit remetrà a les oficines d'Acció Social de l'ajuntament de Tortosa (carrer Enric
Bayerri, núm. 4) tots els tiquets servits durant el mes natural en curs.
Cadascun d'aquests tiquets haurà de portar adjunt el justificant de caixa que contindrà, al menys, el
nom i CIF de l'empresa, la data i el detall dels productes servits amb l'import total, que inclourà
l'aplicació de l'IVA corresponent.
Aquesta documentació s'haurà de presentar per períodes íntegres de mesos a les oficines d'Acció
Social durant la primera setmana del mes següent. L'import total dels tiquets presentats correctament
es pagarà mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de
presentació a les oficines d'acció social. Aquelles factures registrades més enllà de la primera setmana
del mes següent, es pagaran en el següent període de pagament.
Els tiquets portaran data de caducitat, a partir de la qual deixaran de tenir validesa i no podran ser
emprats per a ser bescanviats per aliments.
Publicitat als establiments adherits.
Els establiments adherits rebran un distintiu que podran utilitzar, de forma voluntària, per informar als

seus clients de la seva participació al projecte, així com de la possibilitat de realitzar les compres al
mateix.
Aquest distintiu, el podran utilitzar en qualsevol mitjà de difusió publicitària, xarxes socials, aplicacions
informàtiques o qualsevol altre sistema de difusió d'actuacions.
Durada del projecte d'adhesió.
La durada d'aquest projecte, i de les adhesions, s'estableix de forma continuada fins que no es
comuniqui de forma expressa la seva interrupció o finalització.
Els establiments adherits, romandran adherits fins la finalització del projectre o fins que manifestin, per
escrit, la seva voluntat de no mantenir aquesta adhesió.
Productes alimentaris que formen part del projecte
FRUITA I VERDURA: Fruita i verdura del temps
CARN/OUS: Porc (carn picada, llonganissa, llom,...), pollastre, vedella (carn picada, carn de guisar,
bistec,...), ous.
LÀCTICS: Llet, iogurts
PEIX: peix fresc.

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ D'ESTABLIMENT AL PROJECTE “TIQUET FRESC”

NOM COMERCIAL DE L'ESTABLIMENT
TITULAR
DNI/NIF
Nº COMPTE ( IBAN)
ADREÇA
TELÈFONS
MAIL
WEB

, en qualitat de titular de l'establiment:

MANIFESTO: Que conec les bases per a l'adhesió dels establiments de la ciutat de Tortosa al projecte “Tiquet
Fresc”, acceptant les seves disposicions i SOL·LICITO l'adhesió de l'establiment esmentat al projecte.
Tortosa, a

de

201

Signatura i segell de l'establiment

FORMALITZACIÓ DE L'ADHESIÓ

, Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, acredito l'establiment que figura
en aquesta sol·licitud com a adherit al projecte “TIQUET FRESC”.

Tortosa a

de

Signatura i segell.

de 201

