AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

ANNEX 1

ORDENANÇA NÚM. 4.2
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDES A AGRICULTORS I RAMADERS

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i
subvencions a agricultors i ramaders, residents i empadronats en aquest municipi.
Article 2.- Tindran consideració d’agricultors i ramaders les persones físiques i/o jurídiques que iniciïn i/o
exerceixin activitats agrícoles i/o ramaderes al nostre municipi, i que aquesta sigui la seva activitat
principal.
Article 3.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 08.414.47000 del pressupost municipal, la
consignació anual de la qual serà la quantitat màxima a concedir en el present exercici.
Article 4.- L’import de la subvenció serà del 50% de l’increment de la quota de l’IBI de naturalesa
rústega que s’hagi produït per causa de la regularització que s’ha portat a terme a l’exercici 2015, per
incorporació dels elements tributaris subjectes a l’activitat agrícola i/o ramadera els quals anteriorment no
estaven subjectes a tributació.
Article 5.- Les subvencions es pagaran un cop justificat el pagament corresponent. El període que es
computarà serà l’any natural i complert.
Article 6.- Per gaudir de la subvenció és requisit que l’activitat principal s’exerceixi per un període mínim
de 4 anys.
Article 7.- Aquestes subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades per la
Corporació, encara que si són compatibles amb qualsevol altra subvenció que l’empresari pugui rebre
d’altres administracions.
Article 8.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Imprès de sol·licitud de subvenció.
Alta i rebut de l’IAE.
Liquidació IRPF (comprovació activitat principal).
Rebut de l’IBI o rebut de lloguer amb la repercussió de l’IBI.
TC1/TC2 o alta autònoms.

Serà necessari que anualment es presentin els rebuts de IBI i IAE, per tramitar la subvenció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Les subvencions concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança es regiran per la normativa que es van concedir.
Av. Girona, 33 *17150 – Sant Gregori * Tel. 972 428 300 * Fax: 972 429 079*NIF: P1717300F
ajuntament@santgregori.cat *** www.santgregori.cat

1

AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

Disposició addicional segona.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança, aprovada provisionalment el d’octubre de 2016, i definitivament el de desembre
de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2017 i tindrà vigència fins a la seva modificació o
derogació expressa.
59
Sant Gregori, 30 de desembre de 2016.
L’Alcalde,
Joaquim Roca Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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