AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
FITXA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES DE CONDICIONAMENT I CONSOLIDACIÓ D’IMMOBLES AL
MUNICIPI D’ASCÓ:
Què tracta aquesta subvenció?
Aquesta subvenció te com a finalitat fomentar els treballs de conservació i consolidació dels immobles de la vila que
contribueixin a la millora de l’entorn urbà i de les condicions d’habitabilitat dels habitatges, en el benentès que no
són subvencionables les obres destinades a elements auxiliars o complementaris dels habitatges com les piscines,
els paviments exteriors, els enjardinaments o les barbacoes per quedar fora de la finalitat essencial de la subvenció,
a excepció dels magatzems o garatges en casc urbà.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a totes aquelles persones físiques que siguin propietàries o arrendatàries d’un
immoble ubicat al nucli urbà d’Ascó.
Quines actuacions son subvencionables?
Arranjament i construcció de façanes
Arranjament i construcció de teulades
Obres de cimentació i re-cimentació
Tancament de solar urbà
Rehabilitació, estructura i actuacions que comportin millora de les condicions d’habitabilitat.
Quins documents s’han de presentar?
Sol·licitud específica.
Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant
Pressupost de l’obra
Quin és l’import de la subvenció?
L’Ajuntament subvencionarà un import màxim de 15.000€ per immoble, excepte en el cas de persones
entre 18 a 35 anys que es fixa en un import màxim de 20.000€:
Arranjament de façanes, fins el 60% del seu cost
Arranjament de teulades, fins el 60% del seu cost.
En el supòsit de què la retirada de teulada sigui d’uralita, la subvenció podrà arribar fins el 90% i inclourà
la retirada, tractament i gestió de la mateixa.
Obres de re-cimentació, fins el 60% del seu cost
Tancament de solar urbà, fins el 60% del seu cost
Rehabilitació, estructura i actuacions que comportin millora de les condicions d’habitabilitat, fins el 25%
del seu cost.
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
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Quin és el termini de sol·licitud?
Fins el 30 de Novembre de l’any en curs.

