AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ EMPRESARIAL I LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
ESTABLES AL MUNICIPI D’ASCÓ:
Què tracta aquesta subvenció?
L’Ajuntament d’Ascó considera necessari, en el context actual, seguir apostant per l’impuls de mesures dirigides a
incentivar i reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació, donant prioritat a l’emprenedoria i a aquelles empreses del
municipi que fomentin l’ocupació.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a totes aquelles persones físiques o jurídiques titulars d’activitats industrials, de
serveis i professionals que reuneixin les condicions següents:
La persona titular de l’activitat haurà de disposar d’un centre de treball estable, no itinerant, al municipi
d’Ascó.
Concertar o haver concertat una o diverses relacions laborals estables que suposin un increment net de la
plantilla, respecte a la de l’any natural immediatament anterior a aquell en què es produeixi la sol·licitud
(amb excepció de les empreses provinents d’altres municipis que traslladin la seva producció al municipi
l’Ascó).
Complir la resta de requisits i condicions.
Queden expressament excloses de la possibilitat d’obtenir subvenció:
Les administracions públiques o els seus ens dependents, fins i tot en el cas que l’ens depenent sigui una
societat mercantil participada directament o indirecta per l’ens públic de què es tracti.
Els bancs i caixes d’estalvi i entitats financeres i de crèdit en general.
Les empreses i activitats professionals instal·lades dintre de ‘àrea destinada a Serveis Generals Tècnics
(SGT) assenyalada a les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament d’Ascó
Les empreses i activitats professionals de subcontracte de les esmentades en l’apartat anterior.
Les empreses productores i/o distribuïdores d’energia elèctrica.
Les empreses que presten serveis de telecomunicacions a l’empara de la Llei 11/1998, de 24/04/1998
General de Telecomunicacions.
Quines actuacions son subvencionables?
Les inversions per nova instal·lació i les que es realitzin per ampliació o trasllat d’activitat, sempre i quan
suposin una creació de llocs de treball estables.
La creació i manteniment de llocs de treball estables.
Poden ser objecte de l’ajut en inversions els actius fixos, els béns d’equip, les instal·lacions i les
edificacions necessàries pel desenvolupament de l’activitat.
Quins documents s’han de presentar?
Sol·licitud específica.
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i acreditació de la representació
Còpia de l’escriptura de constitució i modificacions de la societat inscrites al Registre Mercantil o al de
Cooperatives.
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 responsable de compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Còpia de l’últim rebut de l’IAE o d’alta si és de nova creació
Còpia de l’alta censal de l’empresa a l’AEAT
Memòria del projecte amb una presentació de l’empresa, del producte, del mercat i del procés productiu
o servei.
Detall valorat de les inversions
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Estudi econòmic amb l’evolució provisional del compte d’explotació i dels balanços de situació dels
propers tres anys, si es tracta d’una activitat de nova creació.
Memòria subscrita pel representant legal de l’empresa, en què es relacioni i justifiqui un increment net de
plantilla (excepte les empreses que traslladen la seva producció a Ascó provinents d’altre municipi)
Còpia compulsada del contracte o contractes laborals concertats per cobrir les places de nova creació.
Còpies compulsades dels butlletins de cotització a la Seguretat Social corresponents a l’any natural
immediatament anterior a aquell en què es produeixi la sol·licitud, i també dels butlletins dels mesos
següents, fins a l’últim confeccionat abans de la data de formalització del contracte o contractes laborals
pels quals es sol·licita subvenció.
Còpies compulsades de les relacions nominals de treballadors/es corresponents a l’any natural
immediatament anterior a aquell en què es produeixi la sol·licitud, i també de les relacions dels mesos
següents, fins a l’última confeccionada abans de la data de formalització del contracte o contractes
laborals pels quals es sol·licita subvenció.

Quin és l’import de la subvenció?
1. Sobre els costos d’inversió: Fins el 30% del cost d’inversió amb un màxim de 250.000€ d’acord amb els següents
paràmetres vinculats a la contractació de caràcter indefinit de treballadors/es del municipi d’Ascó:
- Un treballador: 30.000€
- Dos treballadors: 50.000€
- Tres treballadors: 80.000€
- Quatre treballadors: 120.000€
- Cinc treballadors: 150.000€
- Sis treballadors: 180.000€
- Set o més treballadors: 250.000€
2. Sobre costos tributaris:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres:
Creació de llocs de treball
% de subvenció
De 1 a 3
25%
De 4 a 6
50%
7 o més
100%
- Impost sobre activitats econòmiques (sobre la quota municipal):
Període
% de subvenció
Primer any
Fins el 100%
Segon any
Fins el 75%
Tercer any
Fins el 50%
Quart any
Fins el 25%
3. Per lloc de treball estable creat i ocupat per treballadors/es que tinguin el seu veïnatge administratiu a Ascó, amb
un import màxim de 100.000€:
- Per els 5 primers llocs de treball: 8.000€
- A partir del sisè lloc de treball: 3.000€
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
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Quins departaments intervenen?
Unitat d’Ajuts i Subvencions

-

Serveis Tècnics Municipals
Secretaria
Intervenció

Quin és el termini de sol·licitud?
Sense termini

