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APROVACIÓ NORMATIVA DE PROMOCIÓ D’INCLUSIÓ AL REG D E LES FINQUES RÚSTIQUES 
D’AGRAMUNT.-  
 
 
Atesa la necessitat d’engegar una campanya de promoció per a la inclusió de les finques rústiques  del terme 
d’Agramunt en la zona de reg del canal Segarra-Garrigues, construït recentment i que promou la inclusió i reg 
d’una zona important de secà del terme d’Agramunt. 
 
Atès que la inclusió a aquest reg suposa un cost molt elevat per als petits agricultors i l’agricultura familiar es 
proposa la concessió de subvencions a petits agricultors durant els 4 primers anys que s’incloguin al reg, atès 
que és una subvenció amb un interès general.. 
Havent-se, per tant, d’aprovar una normativa reguladora per a la concessió de subvencions, que incentivessin 
la creació de noves indústries o ampliació de les existents, de conformitat a l’establert als Art. 3, 8, 52.d) i 66  
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que l’art.240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’arti. 118 a 129 del 
Reglament d’Obres i serveis estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut 
econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals. Els ens locals han de comprovar l'aplicació efectiva de les 
mesures de foment a la finalitat prevista. . 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa Permanent, a proposta del Regidor d’Agricultura Sr. 
Francesc Xavier Gené Bosch, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels tretze membres presents que 
legalment el componen, acordà: 
 
Primer.- Aprovar en tots els seus punts la normativa que ha de regir la concessió de subvencions a petits 
agricultors per a la inclusió al reg de les seves finques rústiques al Canal Segarra Garrigues.  
 
Segon.- Publicar el present acord i la normativa al BOP pel termini de 30 dies als efectes de presentació de 
reclamacions o al·legacions, considerant-se definitivament aprovada si no se’n presenta cap, sense necessitat 
d’ulterior acord de la Corporació, així mateix en el tauler d’anuncis de la Corporació i una referència de l’anunci 
en el DOGC. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde - President, tan àmpliament com sigui menester pel desenvolupament del 
present acord.   

ANNEX 
 
NORMATIVA  DE  PROMOCIÓ  D’INCLUSIÓ AL REG DE LES F INQUES RÚSTIQUES D’AGRAMUNT.-  

 
Art. 1 - Objecte: La promoció de la Vila d’Agramunt, mitjançant la concessió de subvencions als petits 
agricultors o als agricultors familiars que facin la inclusió al reg de la seva finca al canal Segarra Garrigues.  
 
Art. 2 - Subvencions:  
Impost de Béns Immobles IBI.-  
1.- Primer any de la inclusió.- Se subvencionarà el 100 % de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
rústica per les finques incloses.  
 
2.- Segon any de la inclusió.- Se subvencionarà el 75 % de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
rústica per les finques incloses.  
 
3.- Tercer any de la inclusió.- Se subvencionarà el 50 % de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
rústica per les finques incloses.  
 
4.- Segon any de la inclusió Se subvencionarà el 25% de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica 
per la finca inclosa per les finques incloses.  
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Art. 3.- Condicions per acollir-se a la subvenció  
1.- Ser agricultor o ramader  a títol principal o professional (més del 50% de la renta provee de l’agricultura) 
segons els criteris utilitzats pel Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i cotitza 
al sector agrari. 
 
2.- Ser un  propietari i tenir les terres arrendades per un agricultor professional segons els criteris utilitzats pel 
Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i cotitza al sector agrari. 
 
Art. 4.- Documentació per a la concessió de la subv enció.- 
Els agricultors o propietaris , que sigui dels seu interès el sol·licitar la concessió de les subvencions d’aquesta 
normativa l, hauran de presentar la documentació següent: 
 
Primera.- Instància sol·licitud amb model normalitzat que serà facilitat per l’Excm. Ajuntament d’Agramunt. 
 
Segona.- Presentar el contracte signat amb l’empresa concessionària i explotadora del servei d’aigua del 
Canal Segarra-Garrigues. 
 
Tercera.- Acreditar que és un agricultor a títol principal o professional (més del 50% de la renta provee de 
l’agricultura) segons els criteris utilitzats pel Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta documentació s’ha de presentar en cas de complir la condició primera pel titular i la 
segona per l’arrendatari. 
 
Quarta.- Acreditar títols de propietat amb l’aportació de notes simples registrals o escriptures, o en el seu cas 
certificat del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya de l’assignació de finques 
noves. 
 
Cinquena.- Presentar el contracte d’arrendament o document equivalent en el cas de complir  la condició 
segona.  
  
Art. 5.- Cada propietari sigui a títol individual o formant part de societats, només podrà rebre subvenció de 10 
hectàrees  com a màxim. 
 
Art. 6.- Garantia de l’activitat: L’Agricultor haurà de fer una declaració responsable que garantirà el contracte 
del reg a títol propi per un període mínim de 5 anys. 
 
Art. 7.- Compliment de la normativa: En cas d’incomplir qualsevol dels articles d’aquesta normativa, 
s’entendrà que es renuncia a la subvenció i s’assumeix el compromís de reembossament a l’Ajuntament 
d’Agramunt de les quantitats concedides. 
 
 Art. 8.- Lloc i termini de presentació de sol·licit uds.- Les peticions s’hauran de presentar en el Registre 
General de l’Ajuntament d’Agramunt en horari d’oficina de 10 a 14 hores, i el termini serà per a tot l’any de 
2013. 
A partir de l’any 2013 els agricultors que s’hi vulguin acollir ho podran sol·licitar i només seran subvencionats 
en la part que correspongui per a cada any fins a l’any 2016, data màxima de vigència de la normativa.  
 
Art. 9.- Exposició pública.- La present normativa serà publicada al BOP, amb exposició pública per 30 dies 
als efectes d’examen, i presentació de reclamacions i/o al·legacions, així com en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i una referència de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Art. 10.- Concessió.- L’òrgan que concedirà les subvencions serà la junta de govern local d’Agramunt, i es 
valorarà el següent: 
a) El compliment estricte de la normativa i de les millores que s’hi puguin introduir. 
d) El termini per a l’atorgament serà de tres mesos des de la sol·licitud; la manca de resolució dins d’aquest 
termini produeix efectes desestimatoris.   
 
Art. 11.- Vigència.- Aquesta normativa tindrà una vigència màxima de 4 anys.  
 
Art. 12.- Trametre la present normativa a l’empresa concessionària del servei d’aigua del canal Segarra-
Garrigues, als efectes de facilitar la màxima difusió de la mateixa. 
 
 
 


