AJUNTAMENT de

SANT GREGORI
Vall de Llémena
ANNEX 1

ORDENANÇA NÚM.
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDES A RAMADERS AFECTATS DIRECTAMETN PER LA GRIP
AVIARIA

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i
subvencions a ramaders directament afectats per la grip aviaria detectada el febrer de 2017 que tinguin
l’exercici de la seva activitat en aquest municipi, quan hagin estat objecte d’un procés de sacrifici
involuntari dels animals criats.
Article 2.- Tindran consideració de ramaders afectats les persones físiques o jurídiques que exerceixin la
explotació a nivell comercial de granges que explotin animals de ploma: ànecs, pollastre, gallines o
similars.
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 la quota de l’IBI de naturalesa rústega que el
titular estigui subjecte en l’àmbit de la explotació ramadera afectada.
Article 5.- Les subvencions es pagaran una vegada justificat documentalment que la explotació
ramadera ha estat afectada per la grip aviària i controlada pel Departament d’agricultura, ramaderia,
pesca i alimentació de la Generalitat . El període que es computarà serà l’any natural i complert.
Article 7.- Aquestes subvencions són acumulables a d’altres línies específiques fixades per la
Corporació, sempre i quan la suma d’aquestes no sigui superior a la quota devengada.
Article 8.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
a) Imprès de sol·licitud de subvenció.
b) Alta i rebut de l’IAE.
c) Justificació que acrediti que la explotació ha estat afectada amb resultat positiu per la grip aviària i
com a conseqüència ha estat necessari el sacrifici dels animals
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Per accedir a la subvenció l’interessat no haurà de tenir cap deute
pendent amb l’Ajuntament de Sant Gregori.
Si es donés aquest supòsit l’import de la subvenció no es farà efectiva a l’interessat, sinó que s’aplicarà
per a la minoració del deute pendent
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança, aprovada inicialment el
, i definitivament
, entrarà en vigor el dia
següent a la seva aprovació definitiva i tindrà vigència durant el present exercici de 2017.
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Sant Gregori, març de 2017.
L’Alcalde,
Joaquim Roca Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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