
 AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre) 
 
 

 

FITXA SUBVENCIÓ PEL FOMENT EXPLOTACIONS AGRÍCOLES PER A L’ANIVELLAMENT DE LES FINQUES DESTINADES 
AL CONREU (EXCLOSOS ELS MARGES) I PER CONSTRUCCIÓ O REHABILITACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 
NECESSÀRIA PELS CULTIUS (INCLOSOS ELS MAGATZEMS AGRÍCOLES I MASIES) 

  
Què tracta aquesta subvenció? 
Aquesta subvenció te com a finalitat la inversió en actius del sector agrícola 
 
A qui va destinada aquesta subvenció? 
Aquesta subvenció va destinada tant a persones físiques  com a persones jurídiques propietàries o 
arrendatàries de terrenys rústics cultivables ubicats al terme municipal d’Ascó.  
 
Quines actuacions son subvencionables? 

- L’anivellament de finques i la rehabilitació o construcció d’infraestructures pels cultius inclosos 
magatzems agrícoles i masies. 

 
Quins documents s’han de presentar? 

- Sol·licitud específica. 
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona beneficiària i/o de la persona sol·licitant. 
- Fotocòpia del CIF si es tracta d’una empresa 
- Autorització de la propietat de la finca en cas de no ser la persona beneficiària la propietat. 
- Pressupost de l’obra 

 
Quin és l’import de la subvenció? 
 L’import d’aquesta subvenció serà del 35% del cost total del treball a realitzar, exclòs l’IVA, amb 
un límit de 12.000€ per finca. No obstant, en el cas que el titular de la finca o explotació objecte de la 
subvenció tingui una edat de fins a 35 anys o superior als 55 anys, el límit per finca serà de 20.000€. Un 
cop exhaurits els límits taxats per una mateixa finca, les persones beneficiàries no podran tornar a 
sol·licitar cap altra subvenció per la finca objecte de subvenció fins passat un termini de 15 anys. El 
termini es compta a partir de la data d’atorgament de la subvenció. 
 
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 3 mesos des del moment de presentació de la sol·licitud 
 
Quins departaments intervenen? 

- Serveis Tècnics Municipals 
- Secretaria 

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


