Targeta
Moneder

Ajuntament de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró

Requisits i documentació
Mitjançant instància presencialment al Registre
General de l’Ajuntament o preferiblement en
línia al lloc web ciutada.platjadaro.com/e-tram,
aportant la documentació acreditativa:
• DNI, NIE o Passaport del sol·licitant i de tots els
membres de la unitat familiar
• Certificat de prestacions o certificat negatiu, de
tots els membres majors de 18 anys
• Certificat de pensions jubilació, orfandat, viudetat
o invalidesa
• Certificats de pensions d’altres països 		
(si s’escau)
• Vida laboral actualitzada
• Declaració jurada d’altres ingressos
• Moviments bancaris dels últims 6 mesos i fitxa de
client de totes les persones de la unitat familiar
majors de 18 anys

Targeta Moneder
Ajuntament de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró

Per a l’adquisició de:

Aliments

• Conveni de separació (si s’escau)
• Despesa d’habitatge habitual (lloguer o hipoteca)
• Qualsevol altra documentació que es requereixi
per justificar la situació al·legada

Productes d’higiene
personal i domèstica

Farmàcia
Unitat de Serveis Socials
C/ Brusel·les, 6
ssocials@platjadaro.com
T 972 819 473

Què és?

Qui pot sol·licitar-la?

Suspensió de la targeta

La Targeta Moneder és un nou instrument per rebre
ajuts econòmics per a l’adquisició de productes de
primera necessitat (alimentació, higiene personal
i domèstica i farmàcia), que atorga la Unitat de
Benestar Social de l’Ajuntament de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró, i que substitueix la recollida
dels productes a la seu del Banc d’Aliments.

Empadronats a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró,
majors d’edat (o menors de 18 anys independitzats),
que no disposin de saldos mitjos bancaris superiors
als 1.000 € i amb uns ingressos mensuals nets iguals o
inferiors al 25% de la Renda Garantida de Ciutadania (*)
en funció del nombre de membres de la unitat familiar:

Causes de suspensió automàtica:

• 1 membre............................................................................. 166 €
• 2 membres......................................................................... 249 €
• 3 membres........................................................................ 274 €
• 4 membres........................................................................ 299 €
• 5 o més membres........................................................... 302 €

• No atendre justificadament dos requeriments per
comprovar la continuïtat dels requisits d’accés a
la targeta

Les persones beneficiàries poden escollir productes
a l’establiment Esclat de Platja d’Aro i a les farmàcies
dels tres nuclis del municipi, adaptant la compra a
les necessitats de la unitat familiar. Així es garanteix
l’accés a productes frescos, i el dret a un alimentació
de qualitat, equilibrada i saludable i alhora es fomenta
l’autonomia i la responsabilitat personal.

Com funciona?
Primer de tot cal complir els requisits que
s’estableixen per poder-hi accedir (empadronament,
edat i nivell d’ingressos).
Tot seguit, cal sol·licitar-ho mitjançant Registre
d’Entrada a l’Ajuntament (presencialment o en línia),
adjuntant tota la documentació requerida.
Darrerament, l’equip tècnic de la Unitat de Benestar
Social farà la valoració sobre si es compleixen les
condicions i requisits establerts i realitzarà una
entrevista on es signarà el Full de Compromís i el Pla
de Treball que cal seguir abans d’obtenir-la.
La targeta moneder és personal i intransferible, i té
una durada mínima d’un mes i màxima d’un any i no
genera cap dret automàtic de renovació.

• No complir les bases en el moment del seu
control, seguiment i avaluació
• Deixar de residir al municipi de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró

(*) Per calcular aquest import cal sumar els ingressos nets (nòmines,
prestacions, pensió d’aliments, beques, ajuts al lloguer, entre altres) i
descomptar-hi les despeses d’hipoteca o lloguer i de subministraments

• No informar a la Unitat de Benestar Social de
qualsevol canvi (social, familiar, econòmic o
sanitari) que es produeixin en relació amb la
unitat de convivència, i que puguin afectar al
manteniment del dret a la percepció de la targeta

Normes bàsiques

• L’engany en l’acreditació dels requisits

Les targetes es carreguen mensualment amb una
quantitat segons els membres de la unitat familiar
per adquirir aliments de primera necessitat (excloses
begudes alcohòliques) i/o productes d’higiene
personal o domèstica, farmàcia o medicaments amb
prescripció mèdica.

Causes de valoració de suspensió:

• 1 membre...............................................................................40 €
• 2 membres............................................................................50 €
• 3 membres........................................................................... 60 €
• 4 membres........................................................................... 70 €
• 5 o més membres..............................................................80 €
Els beneficiaris hauran de presentar els tiquets de
compra durant els 15 dies posteriors a la recàrrega
als serveis municipals de Benestar Socials per fer
el seguiment i garantir que s’utilitzen correctament
(mitjançant instància presencialment al Registre
General de l’Ajuntament o preferiblement en línia al
lloc web ciutada.platjadaro.com/e-tram)
Durant estades de llarga durada fora del municipi s’haurà d’informar a la
Unitat de Benestar Social i la recàrrega econòmica de la targeta quedarà
paralitzada temporalment, fins al seu retorn i s’hagi informat del mateix.

• La venda o mal ús dels aliments adquirits amb la
targeta
• L’adquisició dels productes que no es consideren
bàsics sense causa justificada (suspensió d’un
mes sense recàrrega). Si es produeix dues
vegades consecutivament no es podrà fer
renovació de l’ajut fins una nova valoració de
l’EBASP
• En cas d’estades fora del municipi sense previ
avís, caldrà una nova valoració de l’EBASP per a
la renovació
• No presentar els tiquets justificants de la
compra sense causa justificada (suspensió de la
recàrrega de la següent mensualitat).

