AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

ORDENANÇA NÚM. 4.1
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDA ALS EMPRENEDORS

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i
subvencions a joves emprenedors que iniciïn i/o exerceixin una activitat empresarial i/o professional al
nostre municipi.
Article 2.- Tindran consideració de joves emprenedors, els joves fins a trenta-cinc anys.
Article 3.- El local de negoci haurà d’estar obert un mínim de 35 hores setmanals.
Article 4.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 16-241-47000 del pressupost municipal, la
consignació anual de la qual serà la quantitat màxima a concedir en el present exercici.
Article 5.- Es subvencionaran els següents impostos i taxes:
1. IMPOSTOS LOCALS:
a) El 60% de l’impost de construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
b) En relació a l’impost sobre béns immobles (IBI), la subvenció es farà en la següent proporció:
-

Joves de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori:
1 lloc de treball

2 llocs de treball

1er any

60%

60%

2on any

60%

60%

3er any

50%

50%

4rt any

30%

40%

5è any

-

30%

Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i joves de 18 a 29 anys de fora de
Sant Gregori:
1 lloc de treball

2 llocs de treball

1er any

50%

50%

2on any

50%

50%

3er any

40%

40%

4rt any

20%

30%

5è any

20%
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Si els joves realitzen l’activitat en règim de lloguer, podran rebre la subvenció de l’IBI, prèvia
presentació del rebut de lloguer repercutit.
c) En relació a l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
-

-

Joves de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori:
1er any

60%

2on any

60%

3er any

50%

4rt any

40%

5è any

40%

Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i joves de 18 a 29 anys de fora de
Sant Gregori:
1er any

50%

2on any

50%

3er any

40%

4rt any

30%

5è any

30%

2. TAXES MUNICIPALS:
a) Taxa per la prestació de serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions,
dels espectacles públics i activitats recreatives i de les activitats innòcues:
Joves de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant Gregori ................................................... 80%
Persones de 30 anys o més empadronats a Sant Gregori i joves de 18 a 29 anys de fora de Sant
Gregori ........................................................................................................................... 60%
Article 6.- Les subvencions pels conceptes d’IBI i IAE es pagaran un cop justificat el pagament
corresponent. El període que es computarà serà l’any natural i complert.
Article 7.- Per gaudir de la subvenció és requisit que el negoci s’exerceixi per un període mínim de 4
anys.
En cas que es tanqui abans d’aquest termini, el jove estarà obligat a retornar la part proporcional de la
subvenció del impost de construccions i de la taxa d’obertura que hagi cobrat.
Article 8.- 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.
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Article 9.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Imprès de sol·licitud de subvenció
Projecte d’activitat, o reforma.
Alta i rebut de l’IAE
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, així com la
justificació de la nova contractació a partir del quart any, si s’ha produït.
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.
Disposició addicional segona.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Els joves que compleixin les condicions establertes en l’articulat de la present ordenança a l’entrada en
vigor de la mateixa, es podran acollir a les ajudes contemplades a aquesta ordenança per a la resta dels
exercicis econòmics pendents de transcórrer des de l’inici de la seva activitat.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment el 21 d’octubre de 2013 i definitivament el 13 de
desembre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de Gener de 2014 i tindrà vigència fins a la seva modificació
o derogació expressa.
59
Sant Gregori, desembre de 2013.
L’Alcalde,
Quim Roca i Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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