AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DELS HABITATGES I COMERÇOS AL
MUNICIPI D’ASCÓ.
Què tracta aquesta subvenció?
Aquesta subvenció té com a finalitat reduir les limitacions d’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i
fomentar la qualitat de vida d’aquestes persones, mitjançant aquests ajuts destinats a suprimir i/o evitar qualsevol
tipus de barrera o obstacle físic als habitatges i comerços al municipi d’Ascó.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a totes aquelles persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre o, en el
cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris/es propietaris/es o arrendataris/es.
Resten exclosos els empresaris/es que destinin la promoció per destinació a venda, l’immoble objecte de petició de
subvenció.
Quines actuacions son subvencionables?
Actuacions destinades a facilitar l’accés o la mobilitat a l’interior dels immobles
Supressió de barreres arquitectòniques als comerços
Quins documents s’han de presentar?
Sol·licitud específica.
Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant
Fotocòpia del CIF de l’empresa, associació o comunitat, si s’escau.
En el cas de comunitats de propietaris/es, acta formalitzada d’aprovació de l’obra per la qual es sol·licita la
subvenció
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.
Pressupost de l’obra
Quin és l’import de la subvenció?
L’Ajuntament subvencionarà un 60% del cost de l’obra en un import màxim de 12.000€ per habitatge i de 6.000 per
comerç.
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.

