AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
Vall del Llémena

ANNEX 1

ORDENANÇA NÚM. 4.3
PER A L’ATORGAMENT D’AJUDES A PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MOBILITAT
REDUÏDA

Article 1.- L’objecte de la present ordenança és la regulació de les bases per a l’atorgament d’ajudes i/o
subvencions a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda, residents i empadronats en aquest
municipi.
Article 2.- Tindran consideració de persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda les persones físiques
components de la unitat familiar que tinguin un grau de disminució igual o superior al 33%, d’acord amb
la certificació expedida per organismes competents (ICASS, etc.).
Article 3.- Les ajudes seran atorgades a càrrec de l’aplicació 15.231.48000 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:
a) del 50% de la quota de l’IBI de naturalesa urbana de l’habitatge habitual de la persona amb
discapacitat on consta empadronada.
b) del 100% de la quota de l’IVTM del vehicle adaptat i/o que serveixi de transport de la persona amb
discapacitat domiciliat al municipi de Sant Gregori i que no és susceptible de reconeixement de
l’exempció recollida a l’impost.
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 les ajudes i/o subvencions és requisit que els ingressos de la unitat familiar
obtinguts durant el darrer any declarat no superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Article 7.- Aquestes ajudes i/o subvencions no són acumulables amb d’altres línies específiques fixades
per la Corporació, encara que sí són compatibles amb altres ajudes que les persones amb discapacitat
puguin rebre d’altres administracions.
Article 8.- La documentació que caldrà presentar per accedir a la subvenció és la següent:
a)
b)
c)
d)

Imprès de sol·licitud de subvenció.
Certificació i/o document de reconeixement de la discapacitat.
Rebut de l’IBI o rebut de l’IVTM.
Liquidació IRPF del darrer exercici anterior de la unitat familiar.
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Serà necessari que anualment es presentin els rebuts de IBI i IVTM per tramitar la subvenció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
Disposició addicional primera.- Les ajudes i/o 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 FINAL:
La present Ordenança, aprovada provisionalment el 18 de setembre de 2017, i no haver al·legacions
aprovada definitivamanent, publicada al BOP 246 de 29/12/201, i entrarà en vigor el dia 1 de Gener de
2018 i tindrà vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
59
Sant Gregori, setembre de 2017.
L’Alcalde,
Joaquim Roca Ventura

La Secretària,
Carme Gubau i Menció
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