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FITXA SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS AL MUNICIPI D’ASCÓ:  
 
Què tracta aquesta subvenció? 
L’Ajuntament d’Ascó impulsa estratègies de desenvolupament econòmic local i estableix com a objectius de la seva 
gestió la generació d’activitat econòmica i la creació d’ocupació. Per això, s’estableix aquesta línia de subvencions 
públiques pel foment de l’ocupació i la consolidació del teixit 
 
A qui va destinada aquesta subvenció? 
Aquesta subvenció va destinada a totes aquelles persones físiques o jurídiques titulars de comerços, indústries, de 
serveis i professionals. 
 
Quines actuacions son subvencionables? 

- La implementació, creació, rehabilitació i/o millora, condicionament i desenvolupament de comerços, 
indústries i activitats professionals al municipi d’Ascó. 
 

Quins documents s’han de presentar? 
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i acreditació de la representació. 
- Fotocòpia del CIF de l’empresa si s’escau. 
- Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
- Pressupost de les obres 

 
Quin és l’import de la subvenció? 

- Amb un import màxim de 20.000€, a excepció de les persones de fins a 35 anys o més grans de 55 anys 
que l’import màxim serà de 30.000€: 

 Per obra civil realitzada per al desenvolupament de la indústria, comerç o activitat professional 
i/o supressió de barreres arquitectòniques aprovades com a tals pels Serveis Tècnics Municipals, 
el 45% del seu cost. 

 Per les instal·lacions fixes i necessàries pel desenvolupament de la indústria, comerç o activitat 
professional, el 25% del seu cost. L’aprecicació del que és una instal·lació fixa i necessària es 
determinarà pels serveis tècnics municipals. 

- El cost de les obres a realitzar es calcularà en funció dels mòduls aprovats i publicats per l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 

- La subvenció s’aplicarà sempre sobre el cost de les obres o inversió, sense IVA . 
- Un mateix immoble només podrà gaudir d’una subvenció, independentment del nombre d’activitats que 

es desenvolupin en el mateix immoble. 
- Exhaurit el límit total subvencionat per acumulació de successives subvencions no se’n podrà tornar a 

sol·licitar cap altra, pel comerç, indústria o activitat professional objecte de subvenció, fins el termini de 
10 anys. El comprador/a o llogater/a d’un immoble que ha estat objecte d’aquesta subvenció fa menys de 
10 anys, se subrogarà en els drets i obligacions que respecte a la finca tenia el venedor/a o la persona 
llogatera. 
 

Com i on es pot presentar? 
-             Personalment a: 

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament d’Ascó 
C. Hospital, 2 
43791 Ascó (Tarragona) 

El termini de resolució serà de fins a 6 mesos des del moment de presentació de la sol·licitud 
 
Quins departaments intervenen? 

- Serveis Tècnics Municipals 
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- Secretaria 
 

Quin és el termini de sol·licitud? 
- Fins el 31 de desembre de l’any en curs. 


