
REGLAMENT  MUNICIPAL  REGULADOR  DE  LES  MESURES  DE  FOMENT  I  DE  PROTECCIÓ  DELS
SECTORS AGRÍCOLA I RAMADER DEL MUNICIPI D’INCA

TÍTOL PRIMER: OBJECTE I DESTINARIS DE LES MESURES DE FOMENT

Article primer.

Els titulars d’explotacions agràries, en les condicions que es diu en l’article següent, seran subvencionats per
a cada exercici amb les quantitats descrites en l’article tercer.

Article segon.

Destinataris: les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol explotació agrícola situada en el terme
municipal d’Inca, que reuneixin les condicions següents:

1. Requisits comuns que han d’acreditar els socis (en el cas de persones jurídiques) o les persones físiques
titulars de les explotacions:

a)  Justificació  de la  titularitat  de l’explotació  mitjançant  qualsevol  document  acceptat  en dret,  amb
indicació del/s polígon/s, parcel·la/es i superfície/s que comprèn l’explotació, (acreditant-se un termini
de cinc anys). No obstant, en el primer exercici en que es sol.liciti  aquesta ajuda s’admetrà com a
justificació de la titularitat la presentació d’una declaració jurada de l’interessat.

b) Plànols o croquis de situació de l’explotació.

c) Fotocòpia de la declaració de l’I.R.P.F. del darrer exercici, a la qual s’assenyalaran els ingressos
obtinguts de procedència agrícola ramadera. En el cas de falta de renda agrària en el darrer exercici,
es podrà acreditar amb la còpia de la darrera declaració per IRPF en què s’acreditin ingressos agraris,
fins el límit de la prescripció tributària.

d) Els tres darrers rebuts de cotització a la Seguretat Social en el règim especial agrari).

2. Requisits exclusius, segons la naturalesa del titular de l’explotació:

A) Persones físiques:

Primer: certificat d’empadronament en el municipi d’Inca.

Segon: justificació de la capacitació professional que s’acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels
documents següents:

a) Fotocòpia del títol de capatàs agrícola o qualsevol altre títol acadèmic de la branca agrària, com a
mínim formació professional de primer grau.

b) Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social on s’assenyali l’adscripció de la persona sol·licitant
durant tres anys en qualsevol dels règims següents:

• Règim Especial agrari.
• Règim especial d’autònoms segons l’activitat que exerceixi a la seva explotació.
• Qualsevol altra que admet la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears per acreditar la capacitació referida.
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B) Persones jurídiques:

a) Fotocòpia dels estatuts, reglaments o escriptures de constitució degudament legalitzats, en els quals
s’especifiqui que l’objecte social és agrari.
b) Relació de membres del consell rector i dels socis de l’entitat.
c) Fotocòpia de les declaracions de l’exercici anterior de l’impost sobre societats i de l’IVA.
d) Acreditació de la mà d’obra assalariada.

Article tercer.

Primer.  Els  titulars  d’explotacions  agrícoles  o  ramaderes  que  acreditin  que  són  una  explotació  agrària
prioritària podran sol·licitar una subvenció de 180 €.

S’entén per explotació agrària prioritària ,en el cas d’acreditar-se una renda agrària superior al 50% en relació
a la resta d’ingressos declarats en l’I.R.P.F. o Impost de Societats.

Segon. Els titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes que acreditin que la renda agrària és inferior al 50%
en relació amb la resta d’ingressos declarats per IRPF, però superior al 25% dels mateixos ingressos, podran
sol·licitar una subvenció de 90 €.

Article quart. 

Dels requisits formals per a la concessió de les ajudes.

Els requisits formals que han de complir els titulars de les explotacions agrícoles o ramaderes, per obtenir la
subvenció referida són els següents:

a) Que es presenti la sol·licitud, amb el rebut o rebuts satisfets,en el seu cas, pel concepte d'IBI de
naturalesa rústica del  terme d’Inca,  en el  període establert  de cobrança en voluntària  de l’exercici
corrent, i fins als cinc dies hàbils següents a la seva finalització. En cap cas no s'admetrà la petició de
subvencions referides a exercicis anteriors a l’exercici corrent en què es realitza la petició. Així mateix,
la  falta  de  presentació  de  la  sol·licitud  abans  dels  cinc  dies  hàbils  posteriors  al  darrer  dia  de
l’acabament del període de cobrança voluntària provoca la pèrdua del dret a la referida subvenció.

b) Règim de la renovació de les ajudes:

A partir  del segon exercici  la documentació a exigir  per la renovació de les ajudes es reduïra a la
presentació d’una sol.licitud en els terminis indicats, pero sols s’adjuntarà fotocòpia de la declaració de
renda de l’exercici anterior. 

Del procediment administratiu.

b.1) Informe dels serveis d’Urbanisme acreditatiu de l’absència d’inici de cap expedient per infracció
urbanística en relació amb el titular de l’explotació agrícola.

b.2) El servei municipal de Gestió Tributària, d’acord amb les peticions rebudes, emetrà un informe que
s’incorporarà a l’expedient que serà dictaminat per la comissió informativa competent, acreditatiu dels
imports que s’han de subvencionar.

b.3) El referit informe amb proposta de resolució passarà a la fiscalització de la Intervenció Municipal. 
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b.4)  El  referit  dictamen  de  la  comissió  competent,  amb  les  propostes,  si  cal,  de  subvenció  que
pertoquin, s’eleven a la consideració de la Comissió de Govern, abans del 31 de desembre de l’exercici
corrent.

b.5) El pagament de les subvencions aprovades es farà abans del 31 de març de l’exercici següent.

Article cinqué. 

Del règim disciplinari.

En el cas que un titular d'una explotació agrícola obtingui la subvenció dalt descrita i posteriorment realitzi
qualsevol acte que infringeixi la normativa urbanística, i en aquest sentit  existeixi  una resolució municipal
definitiva, perdrà la possibilitat de demanar una altra subvenció per aquest concepte. Mentre la resolució no
sigui definitiva, se suspendrà la tramitació de l'expedient de subvenció.

Article sisè.

Aquest acord, en extracte, a més de publicar-se en el BOIB, s’anunciarà en un diari d’àmbit illenc i en els llocs
de costum: setmanari Dijous i TV Inca.

Així mateix, es notificarà a les associacions de pagesos acreditades en el nostre terme municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació del text íntegre en el BOIB. 

Tot això sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies a que es refereix l’art.65 de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de Règim Local No obstant els seus efectes, es retrotrauran al dia primer de gener
de 2003.

(Aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Inca el dia 25 d’abril de 2003)
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