CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO DE
CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DE AXUDAS PARA EXPLOTACIÓNS
GANDEIRAS DE GANDO VACÚN DO CONCELLO DE XOVE PARA O EXERCICIO
DE 2016
1.- Entidade adxudicadora
a.- Organismo: Xunta de Goberno Local do Concello de Xove
b.- Departamento que tramita o expediente: Concellalía de Agricultura,
Gandería e Montes
2.- Obxecto
Concesión de axudas ou subvencións para compensar aos titulares de
explotacións gandeiras de gando vacún sitas no concello por pérdidas derivadas da
morte da reses.
3.- Beneficiarios
Poderán solicitar as axudas recollidas nas presentes Bases as persoas físicas ou
xurídicas que consten como titulares da explotación gandeira e estean censados no
Concello. (C.E. 27025....)
4.- Forma de adxudicación da concesión da subvención: Concorrencia
non competitiva. Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no
artigo 19.2º da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, tendo en conta
que, polo obxecto e finalidade das axudas non será necesario realizar a comparación e
prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o
esgotamento do crédito nun só acto de concesión senon que a súa disposición se
realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida
orzamentaria asignada non poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a
participar del, salvo que se recurra a un incremento do crédito orzamentario ou se
recurra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2 da lei anterior.
5.- Orzamento
A contía prevista para esta actuación na presente convocatoria é 15.000 euros
con cargo á aplicación 412.470 do orzamento de 2016 prorrogado para 2017.
6.- Contía das axudas
A axuda alcanzará como máximo un número de dez reses por explotación e
varía en función da idade do animal de acordo co seguinte baremo:
IDADE
Menos de 1 mes
Entre 1 e 6 meses
Entre 6 e 9 meses

AXUDA €
120
200
300
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Entre 9 meses e 2 anos
Entre 2 e 4 anos
Entre 4 e 7 anos
Entre 7 e 10 anos
Entre 10 e 14 anos
Máis de 14 anos

400
500
400
300
200
0

Asímesmo, os abortos de máis de sete meses, percibirán 60 € por cría.
7.- Gastos subvencionables
Considérase gasto subvencionable o gasto no que pode incorrer durante todo o
ano o titular da explotación gandeira pola pérdida derivada da morte de reses, aínda
que esta se producise no exercicio anterior ao da convocatoria.
8.- Presentación de solicitudes de subvención
a) Data límite de presentación de solicitudes:
Poderán presentarse solicitudes durante todo o ano 2017
b) Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da
documentación esixida nas bases reguladoras da presente convocatoria.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Xove. Camiño Real,
s/n; 27880, Xove (Lugo)
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas,
de acordo co previsto la Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
9.- Resolución do procedemento: Xunta de Goberno Local, previo informeproposta do Departamento de Agricultura, Gandería e Montes.
10.- Xustificación e pagamento
O pago das bolsas e axudas realizarase mediante transferencia bancaria, en
función das disponibilidades da tesourería municipal, unha vez que a Xunta de Goberno
Local adopte acordo aprobatorio da concesión das mesmas.
Será requisito indispensable para o libramento da axuda aportar a seguinte
documentación:
-Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias co Concello de Xove
-Declaración doutras axudas obtidas para a mesma finalidade, no modelo
normalizado
-Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos, obrigas e condicións
necesarias para a obtención da bolsa, no modelo normalizado.
11.- Obrigas dos beneficiarios da subvención
Son obrigas dos beneficiarios das axudas as seguintes:
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1.- Consignar fielmente a documentación e os datos esixidos nas presentes
Bases
2.- De revogarse a concesión dunha subvención, o beneficiario estará na obriga
de reintegrar as cantidades recibidas
3.- A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que
rexen o procedemento
4.- Someterse ás actuacións de comprobación que, en relación coas axudas
concedidas, se practiquen polo órgano concedente.

12.- Outras informacións
No Departamento de Agricultura, Gandería e Montes do Concello de Xove.
Teléfono: 982.59.20.01

Aprobado pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de febreiro de
2017
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