AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

FITXA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL COMERÇ:
Què tracta aquesta subvenció?
Aquesta subvenció té com a finalitat fomentar el comerç al municipi d’Ascó així com millorar la qualitat de vida dels
vilatans i vilatanes en aquests moments difícils per a les petites empreses i famílies degut a al crisi econòmica en la
que estem immersos, d’acord amb el que es disposa a ‘article 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya d’acord
amb el qual els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones i 45
del mateix cos legal segons el qual els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el
progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a totes aquelles persones físiques empadronades a Ascó i a tots els comerços del
municipi que s’adhereixin a aquesta iniciativa.
Quines actuacions son subvencionables?
La compra de productes i/o serveis en establiments o professionals del municipi d’Ascó.
Quins documents s’han de presentar?
Sol·licitud específica.
Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant
Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
Rebut pagat de l’any en curs de l?IBI o , en el seu defecte, còpia de l’escriptura de propietat de
l’habitatge, en cas de ser propietari.
Contracte d’arrendament vigent, en cas de ser llogater/a
Últim rebut pagat de la llum de l’habitatge a nom de la persona beneficiària o, en el seu defecte,
acreditació fefaent del pagament per part de la persona beneficiària de l’ajut del rebut de la llum de
l’habitatge, en el cas d’optar a l’ajut de 800€.
Quin és l’import de la subvenció?
800€ en vals per vivenda en el cas de que si s’és titular de comptador de la llum de l’immoble i es paga el
rebut per part de la persona sol·licitant de la subvenció. Estar empadronat a l’habitatge per un període
mínim de 96 mesos.
300€ en vals per vivenda en el cas de no ser titular del comptador de la llum i no pagar el rebut. Estar
empadronat a l’habitatge per un període mínim de 36 mesos
Com i on es pot presentar?
Personalment a:
Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó
C. Hospital, 4
43791 Ascó (Tarragona)
El termini de resolució serà de fins a 3 mesos des del moment de presentació de la sol·licitud
Quins departaments intervenen?
Unitat d’Ajuts i Subvencions

-

Secretaria

Quin és el termini de sol·licitud?
Fins el 30 de novembre de l’any en curs.

