
 AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre) 
 
 

 

FITXA SUBVENCIÓ PER A L’AUTOOCUPACIÓ:  
 
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 les persones físiques autònomes, inscrites a l’AEAT i al RETA. 
 
Quines actuacions son subvencionables? 

- L’autoocupació 
 

Quins documents s’han de presentar? 
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 
- Còpia de l’alta censal de la persona autònoma a l’AEAT 
- 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 Reial Decret 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. 

- Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
- Còpia de l’alta com a persona autònoma a la Seguretat Social. 
- Informe de vida laboral 
- Declaració responsable de no ésser soci/a de societats mercantils, cooperatives i societats laborals i no ser 

dependent ni estar societàriament vinculat a administracions, ens o organismes públics. 
 

Quin és l’import de la subvenció? 
- La quantia de la subvenció serà de 6.000€ com a persona autònoma degudament inscrita al règim de la 

Seguretat Social i vinculada al municipi d’Ascó en els termes determinats a les condicions i requisits de les 
presents bases. 

- Només es pot optar una vegada a la present subvenció. 
- La subvenció es pot satisfer en una sola vegada, per l’import total de 6.000€, o de forma anual, a raó de 

2.000€ en 3 anualitats prèvia justificació de les condicions objecte de la subvenció. 
- En cas d’optar a un únic pagament, el de l’import total, caldrà dipositar garantia prèviament, per aquest 

import. 
 

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 6 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 31 de desembre de l’any en curs. 


