
 AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre) 
 
 

 

FITXA SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER A PERSONES JOVES D’ASCÓ:  
 
Què tracta aquesta subvenció? 
La situació actual del mercat immobiliari i la crisi econòmica fa que moltes persones i famílies tinguin importants 
dificultats per accedir a habitatges destinats a residència habitual i permanent. I aquesta problemàtica és 
particularment intensa en el cas de la població més jove. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament a través d’aquestes subvencions vol fomentar l’accés a l’habitatge de lloguer, per a 
les persones joves d’Ascó, en el marc que desenvolupa el Pla territorial de Polítiques de Joventut 2016 de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A qui va destinada aquesta subvenció? 
Aquesta subvenció té com a finalitat subvencionar el lloguer d’habitatges per part de persones d’edats compreses 
entre els 18 i els 35 anys, empadronades al municipi d’Ascó. 
 
Quines actuacions son subvencionables? 

- El lloguer d’habitatges al municipi d’Ascó. 
 

Quins documents s’han de presentar? 
- Fotocòpia del DNI o equivalent 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. 

- Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d’ús. 
- Declaració jurada de no sotsarrendar ni cedir, sota qualsevol títol, cap peça de l’habitatge objecte de l’ajut 

al lloguer, durant el termini de l’ajut. 
- Declaració jurada de no tenir una relació de parentiu amb el propietari/a de l’habitatge fins al quart grau 

de consanguinitat i afinitat inclosos. 
- Fotocòpia del contracte de lloguer de l’habitatge redactat de conformitat amb la legislació vigent i on 

consti la persona sol·licitant com a arrendatària, per l’ajut al lloguer. 
- Cèdula d’habitabilitat i certificat energètic 

 
Quin és l’import de la subvenció? 

- La quantia de la subvenció és del 35% del preu de lloguer establert al contracte, amb el límit de 100€ 
mensuals. 

 
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 31 de desembre de l’any en curs. 


