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4. La Direcció General d’Atenció a la Dependència ha elaborat el Projecte
de decret per regular la composició, el funcionament i les atribucions del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
Fonament de dret
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importància que per al sector agrari té l’adopció de mesures encaminades a complementar les mesures agroambientals des de la perspectiva d’aspectes no
coberts que no suposin un increment de la productivitat o els ingressos de l’agricultor/a i el ramader/a, i el fet que aquesta línia encara s’està tramitant, s’estima necessari incrementar la dotació pressupostària corresponent a la convocatòria esmentada, amb l’objecte de poder atendre un nombre major que el de les
sol·licituds cursades.

L’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi el Consell de Govern o el conseller competent, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

Resolució

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa
Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SAAD) a informació pública durant un termini de quinze dies, comptadors a
partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línea d’ajudes per a les inversions no
productives, prevista a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de novembre de 2008
per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, subvencions per a les inversions no productives, corresponents a l’any 2009 (BOIB
núm. 167, de 29 de novembre de 2008), per un import de quaranta-cinc mil trenta euros amb seixanta-cinc cèntims (45.030,65€), amb càrrec a l’exercici 2009,
i en resulta un crèdit final en aquesta línia d’ajuda de set-cents setanta-quatre mil
tres-cents trenta-quatre euros amb onze cèntims (774.334,11€).

2. Posar una còpia del text del Projecte de decret durant el termini previst
a disposició de les persones interessades a la seu de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, situada a la plaça de la Drassana, 4, de Palma
(i al web de la Conselleria http://aferssocials.illesbalears.cat).
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez
Palma, 16 de novembre de 2009

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 25666
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de novembre de
2009 per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’any 2009, de les subvencions per a les inversions no
productives
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de novembre de 2008 (BOIB
núm. 167, de 29 de novembre de 2008) es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, les subvencions per a les inversions no productives,
corresponents a l’any 2009, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007 (BOIB núm. 188, de 20 de
desembre de 2007), per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
les Illes Balears, amb la posterior correcció d’errades publicada en el BOIB
núm. 13, de dia 26 de gener de 2008, i la seva modificació mitjançant l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 5 de juny de 2009, publicada en el
BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009.
Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim de
set-cents vint-i-nou mil tres-cents tres euros amb quaranta-sis cèntims
(729.303,46€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’any 2009, que poden ser ampliables.
Atès el gran nombre de sol·licituds cursades amb l’objecte d’accedir a
aquestes ajudes, corresponents a la convocatòria de l’exercici 2009 i atesa la

Segon
Els crèdits per a donar cobertura a l’increment previst a l’apartat anterior
s’imputaran íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Aquesta línia està cofinançada pel FEADER en un 35%, per
l’Administració General de l’Estat en un 37% i per la comunitat autònoma de
les Illes Balears en un 28%.
Tercer
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera
Palma, 16 de novembre de 2009

—o—
Num. 25668
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de novembre de
2009 per la qual es convoquen subvencions per a la mesura
d’augment del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2009
El desenvolupament d’una mesura que impulsi l’augment del valor afegit
dels productes agrícoles és una passa més per al progrés de l’agricultura, necessària per la importància social, econòmica i cultural del sector agrari balear.
Per això resulta necessari adaptar-se a la nova reglamentació comunitària
en matèria de desenvolupament rural que conté el Reglament (CE) núm.
1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), que dins l’Eix 1 (Augment de la competitivitat del sector agrícola i
forestal) contempla la mesura per a l’augment del valor afegit dels productes
agrícoles i forestals, i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15
de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del
Reglament (CE) núm. 1698/2005.
En el capítol 4 del Marc Nacional es justifica la implantació d’aquesta
mesura, orientada a millorar la competitivitat de la indústria agroalimentària i
forestal, considerada un sector clau de l’economia espanyola, amb un gran
potencial d’exportació i un element dinamitzador i vertebrador del medi rural.
L’objectiu prioritari d’aquesta mesura és que les empreses dedicades o
que vulguin dedicar-se a la transformació i/o comercialització en el sector agroalimentari augmentin la seva competitivitat i la seva eficiència; i n’ha de ser la
iniciativa privada la que ha de liderar i promoure les diferents iniciatives i projectes. De manera més concreta, es volen aconseguir els següents objectius:
Desenvolupament d’una estructura moderna, integral i adequada.
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Impuls de l’accés i desenvolupament de la Innovació i l’aplicació de
les Noves Tecnologies, en coordinació amb altres actuacions comunitàries i
nacionals en matèria d’I+D.
Adaptació de les produccions a les demandes del mercat.
Avançament cap a la millora ambiental de la indústria agroalimentària.
Aquests objectius s’emmarquen en l’estratègia prioritària de millorar la
competitivitat de la indústria agroalimentària i forestal, afavorint la creació de
feina i promovent el creixement, revaloritzant les produccions, aturant l’abandonament de les zones rurals en servir d’estímul al sector primari i, en definitiva, contribuint a l’enfortiment social del medi.
Amb data 20 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 188, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió
de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears, modificada en virtut de la correcció d’errades publicada en el BOIB
núm. 13, de dia 26 de gener de 2008, i mitjançant l’Ordre de 5 de juny de 2009,
publicada en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009, que en el seu article
2 assenyala que seran objecte d’ajuda les activitats relatives a l’augment del
valor afegit dels productes agrícoles, mesura 1.2.3.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en el seu article 2 a) estableix
que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora
dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca, de
les mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajudes prevists per la
normativa de la Unió Europea.
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Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que es preveuen en aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que duguin a terme les actuacions
que s’esmenten a l’apartat quart de la present Resolució i que, en el moment de
presentació de la seva sol·licitud, reuneixin els següents requisits:
a) Siguin titulars d’empreses dedicades a la transformació o comercialització en el sector agroalimentari d’algun dels productes inclosos a l’annex III
d’aquesta Resolució.
b) Que, si escau, es trobin inscrites en el Registre d’indústries agràries.
En cas de que es tracti d’una empresa de nova constitució o de nova activitat, aquest requisit podrà ser acreditat mitjançant la sol·licitud d’inscripció en
el Registre d’indústries agràries, i amb la comprovació prèvia que constitueix
una activitat inscriptible. En aquest cas, s’haurà de presentar el certificat de
registre definitiu d’inscripció en el moment de presentar els justificants de pagament.
c) Que, si escau, es trobin inscrites en el Registre sanitari o en el
Registre d’empreses de pinsos. Aquesta inscripció haurà de ser actualitzada amb
data anterior al pagament, en el seu cas.
En cas d’empreses de nova constitució o nova activitat, n’hi haurà prou
amb l’acreditació d’aquest requisit en el moment de presentar els justificants de
pagament.
d) Siguin propietaris o estiguin en possessió legal dels terrenys on s’hagi de realitzar la inversió i puguin acreditar que no existeix cap objecció per dur
a terme les inversions objecte d’ajuda, sempre que això no s’entengui en el títol
aportat.
e) Tenguin la condició de:
Microempreses i petites i mitjanes empreses definides a la
Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, i/o
Empreses no contemplades a l’article 2.1 de la Recomanació
2003/361/CE que tenguin menys de 750 empleats o un volum de negocis inferior a 200 milions d’euros.

Així mateix, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de la política
de millora i foment dels sectors agrícola i pesquer per part del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA
assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer,
a partir de l’1 de gener de 2006.

2. Els requisits esmentats a l’apartat anterior s’hauran de mantenir
durant un període mínim de cinc anys comptats a partir de la data de concessió
de l’ajuda.

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l’article 3 de
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007, per
la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el
marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, correspon
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una resolució.

4. A més dels requisits establerts en el punt 1 anterior, s’hauran de complir els requisits prevists a l’article 10 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca, de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears, així com també els establerts en el
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de subvencions.

Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les subvencions i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria de subvencions corresponents a l’any
2009, per a fomentar l’augment del valor afegit dels productes agrícoles, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18
de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
les Illes Balears, que es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 188, de 20 de desembre de 2007.
2. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim d’un milió
tres-cents mil euros (1.300.000,00€), amb la possibilitat d’ampliar-ne els crèdits
assignats amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA) per a l’exercici 2009.
2. Les ajudes esmentades seran cofinançades pel FEADER en un 35%,
pel MARM en un 40% i per la CAIB en un 25%.
Tercer

3. No es podran concedir ajudes a empreses en crisi, segons la definició establerta a les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i
de reestructuració d’empreses en crisi.

5. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e) del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui
el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com també els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La
circumstància d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, com també en el moment
del pagament.
La comprovació del compliment del requisit esmentat es realitzarà per
part del FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i Pesca, pel que fa a la presentació de la sol·licitud de subvenció suposa la seva autorització per a la seva
comprovació, excepte si existeix manifestació expressa contrària.
6. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, de la dona, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Resolució, les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables
1. Seran objecte de subvenció les inversions materials o immaterials
que contribueixin a augmentar el valor afegit dels productes agrícoles inclosos
en l’annex III d’aquesta Resolució, que compleixin els requisits enumerats en el
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punt 2 i que es destinin a:
a)
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Desenvolupament d’una estructura moderna, integral i adequada:

Donar suport a inversions materials i immaterials per a la creació de
noves empreses i ampliar-ne les existents.
Donar suport a inversions materials i immaterials per a la millora de
la competitivitat de les empreses.
Donar suport a inversions dirigides a millorar la integració o cooperació entre els esglaons de la cadena evitant la dispersió del valor afegit a altres
sectors.
Donar suport a les inversions resultants de reestructuracions sectorials fomentant l’anticipació dels canvis, en el context de la reestructuració i la
modernització, de manera especial en aquells, les produccions dels quals siguin
excedentàries o es mostri una tendència negativa al seu consum en el mercat
existent.
Fomentar projectes integrats i la seva coordinació.
b) Impuls de l’accés i desenvolupament de la Innovació i l’aplicació de
les Noves Tecnologies:

inversió.
i) Responguin a una necessitat estructural o territorial.
j) Que demostri una repercussió econòmica favorable als productors de
base afectats.
k) Que s’hagi sol·licitat la seva inscripció en el Registre d’indústries
agràries, en cas que sigui inscriptible d’acord amb la normativa vigent.
l) Que no hagin estat iniciades amb anterioritat a la data de presentació
de la sol·licitud d’ajuda i de la inspecció o visita de control inicial; llevat dels
honoraris tècnics, estudis previs i similars o els pagaments a compte de maquinària i equips, però no el seu muntatge o instal·lació.
No obstant això, podran ser subvencionables les inversions iniciades amb
posterioritat a l’11 de juny de 2009 només en el cas que, prèvia petició del
sol·licitant, ja tenguin realitzada la visita prèvia d’inspecció per part de l’òrgan
competent, in situ, que acrediti que la inversió no estava començada, de conformitat amb el que disposa l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 5 de
juny de 2009, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears.
3.

Donar suport a inversions per a l’elaboració de nous productes i l’aplicació de nous processos i tecnologies.
Facilitar l’ús de Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC), entre les quals, el suport a la implantació de sistemes de comerç electrònic, estimulant l’accés a mercats majoristes de matèries primeres i la venda de
productes elaborats als consumidors i el suport a la implantació de sistemes
informàtics de gestió que facilitin el control i el funcionament de les empreses.
c)

Adaptació de les produccions a les demandes del mercat:

Donar suport a les inversions derivades de l’aplicació de sistemes de
gestió de qualitat, mediambiental i riscs laborals.
Donar suport a les inversions dirigides a l’elaboració de productes de
qualitat.
Donar suport a inversions dirigides a fomentar l’especialització en
segments de mercat per reduir la rivalitat entre competidors.
Donar suport a les inversions derivades de l’aplicació de mecanismes de major traçabilitat i seguretat alimentària.
d)

Avançament cap a la millora ambiental de la indústria agroalimentà-

ria:
Donar suport a inversions dirigides a l’estalvi energètic, ús més eficient de l’energia, utilització d’energies renovables i cogeneració.
Donar suport a inversions dirigides a l’estalvi d’aigua, gestió de residus, aprofitament de subproductes i utilització responsable dels recursos naturals.
Fomentar la implantació de sistemes de gestió mediambiental durant
la cadena alimentària, a través d’ajudes a les inversions que tenguin aquesta
finalitat.
Ajudes a inversions per adaptar-se a noves normes comunitàries
obligatòries, durant un període màxim de 3 anys a partir de l’adopció de la
norma.
2. Únicament seran subvencionables les inversions que compleixin els
següents requisits:
a) Es realitzin a les Illes Balears.
b) Millorin el rendiment global de l’empresa.
c) Afectin els següents àmbits:
transformació i/o comercialització dels productes enumerats a l’annex III d’aquesta Resolució; i/o
desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies relacionats amb els productes inclosos a l’annex III d’aquesta Resolució.
d) Compleixin les normes comunitàries aplicables a les inversions que
es facin.
e) Siguin tècnicament i econòmicament viables.
f) Compleixin els mínims exigibles relatius a les necessitats de conservació del medi ambient, seguretat laboral i higiene, i benestar dels animals, que
estan definits a la normativa.
g) No vagin adreçades al comerç minorista en destinació, excepte quan
la comercialització la realitzin les organitzacions de productors, o les seves entitats vinculades, reconegudes per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
Balear o pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, sempre que estiguin implantades en el territori de les Illes Balears, dels productes dels seus propis associats o d’altres productors no associats.
h) Existeixi demanda i sortides normals al mercat per a l’objecte de la
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En qualsevol cas, no podran ser subvencionades les següents inver-

sions:
a) Les que no respectin les restriccions de producció o limitacions de
l’ajuda comunitària en virtut de les organitzacions comunes de mercat. En el
sector hortofructícola, les inversions realitzades per organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes segons l’article 11 del Reglament (CE)
núm. 2200/1996 del Consell, de 28 d’octubre de 1996, o segons el vigent article 3 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre de
2007, hauran d’ésser de quantia superior a 100.000,00 euros.
b) Les destinades a la transformació o comercialització de productes de
països no comunitaris. En cas que l’empresa faci servir matèries primeres de
països tercers en el procés de transformació, amb una proporció inferior al 50%
del volum total de matèries primeres, es podrà subvencionar aplicant la reducció que correspon a la proporció ‘kg matèria primera forània’/’kg matèria primera total emprada’ (mitjana dels darrers tres anys). Per a verificar la procedència de la matèria primera es podrà requerir la traçabilitat o altres documents
acreditatius.
c) Les inversions dirigides a productes d’imitació de la llet.
d) Les relatives a magatzems frigorífics per a productes congelats o
ultracongelats.
e) Inversions no vinculades directament amb les activitats productives,
de transformació o comercialització, el foment de les quals persegueixin les ajudes de la present convocatòria. Entre d’altres, queden excloses les obres d’embelliment i equipaments d’oci (jardineria, bar, pista de tennis i similars).
f) Inversions que incrementin la producció sobrepassant les restriccions o limitacions imposades per una organització comuna de mercat o règim
d’ajuda directa finançada pel FEAGA.
g) Les inversions que es limitin a substituir un edifici o una màquina
existents, o part d’aquests, per un edifici o una màquina nous i moderns, sense
ampliar la capacitat de producció en més d’un 25% o sense introduir canvis
fonamentals en la naturalesa de la producció o la tecnologia corresponent. No es
consideraran inversions substitutives la demolició total d’un edifici agrari de 30
anys o més i la seva substitució per un altre modern ni la renovació general d’un
edifici. Una renovació es considerarà general quan el seu cost suposi, com a
mínim el 50% del valor de l’edifici nou.
A més de les limitacions esmentades en els punts anteriors, hauran de ser
considerades les que imposin les regles d’elegibilitat comunitàries aplicables a
les accions finançades pel FEADER, així com les establertes a la Resolució d’1
de setembre de 2009, de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible
del Medi Rural, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de les autoritats
de gestió de les comunitats autònomes dels programes de desenvolupament
rural cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4. Podran ser subvencionades les següents despeses derivades de les
actuacions subvencionables:
a) La construcció, adquisició o millora d’immobles. L’import de la
inversió aplicable a l’adquisició de l’edifici no superarà el percentatge del 50%
de l’import total de les despeses subvencionables de l’operació.
b) La compra de nova maquinària i equipaments, inclosos els suports
lògics d’ordinador, fins el valor de mercat del producte, necessaris per augmentar el valor afegit dels productes agrícoles.
c) Els costs generals, vinculats a les despeses contemplades a les lletres
a) i b), tals com honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, estudis de viabilitat o adquisició de patents i llicències, fins al límit del 8% del cost total de les
despeses d’a) i b).
5.

En cap cas podran ser subvencionades les despeses següents:
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a) L’impost del valor afegit (IVA) o qualsevol altre impost recuperable
pel beneficiari, sota cap concepte o supòsit.
b) Despeses de constitució i primer establiment d’una societat.
c) Compra de terrenys, incloses les despeses que s’hi relacionen (honoraris de notari, registre de la propietat, imposts i similars). Si la compra d’un edifici és objecte d’ajuda, el valor del terreny construït i del que envolta l’edifici,
valorat per un tècnic competent, s’ha de considerar no subvencionable.
d) Compra d’edificis que s’hagin de tomar.
e) Treballs provisionals que no estiguin directament relacionats amb
l’execució del projecte (per exemple: construcció d’hangars per allotjar maquinària amb la finalitat de garantir la continuïtat de la producció). Tot i això,
podran ser subvencionables determinats treballs provisionals en la mesura que
permetin una disminució dels costs de construcció (accés o moll provisional,
caseta d’obres i similars).
f) Projectes d’investigació, promoció de productes o eradicació de
malalties animals.
g) Mobiliari d’oficina. No tenen aquesta consideració les instal·lacions
telefòniques, fax, fotocopiadores i ordinadors, inclosos els programes informàtics. S’admetrà l’adquisició d’equipaments per a laboratoris i per a sales de conferències.
h) Compra de material normalment amortitzable en un any (botelles,
embalatge, material fungible de laboratori i similars). Es considera que les tarimes, capses i caixes de camp tenen una durada de vida superior a un any, per la
qual cosa són auxiliables, a condició que no siguin venudes amb la mercaderia.
i) Compra i instal·lacions de maquinària i equipaments de segons mà.
j) Despeses relatives al trasllat de maquinària ja existent fins al local o
lloc on es dugui a terme el projecte.
k) Les despeses del lloguer d’equipaments i les inversions finançades
mitjançant arrendament financer (leasing).
l) Reparacions i obres de manteniment. No tenen la consideració de
reparacions les operacions realitzades sobre maquinària instal·lada per ampliar
la seva capacitat o millorar les seves prestacions.
m) La mà d’obra pròpia, ni els materials de la mateixa procedència.
n) La compra de vehicles, amb excepció dels equips de transport intern.
Únicament seran auxiliables les carrosseries especials per a vehicles que siguin
necessàries per a l’activitat productiva de l’empresa, sempre que aquests equipaments formin part d’un projecte d’inversions i el seu import no superi el 40%
del total de l’actuació.
o) Nòmines i despeses socials de personal pagades pel beneficiari.
p) Els interessos deutors dels comptes bancaris; interessos, recàrrecs i
sancions administratives i penals; i les despeses de procediments judicials.
q) Les despeses de garantia bancària.
r) La compra d’edificis que hagin obtingut una altra subvenció nacional o comunitària en els darrers deu anys.
s) Totes aquelles que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.
6. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000,00 euros en cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en cas
de subministrament de béns d’equipament o prestació de serveis per empreses
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació
del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan
a causa de les especials característiques de les despeses subvencionables no
existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministren o presten, o excepte quan la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de
subvenció, quan així s’hagi establert.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar a la justificació o, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, es durà a terme conforme
criteris d’eficiència i economia, justificant-se expressament en una memòria,
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns
inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s’haurà de
fer constar en l’escriptura que el beneficiari haurà de destinar els béns amb la
finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant un període de cinc anys,
així com l’import de la subvenció concedida, i havent de ser objectes aquests
extrems d’inscripció en el registre públic corresponent.
En el cas d’adquisició de béns immobles, s’ha d’obtenir un certificat de
taxador independent, degudament acreditat i inscrit en el registre oficial corresponent, acreditatiu de que el preu de compra no excedeix del valor de mercat.
7. En tot cas, s’aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors que
estableixen els articles 40, 41 i 42 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’article 83 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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8. Per ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en
obra civil es faci complint les normes urbanístiques en aquesta matèria i es trobi
en possessió de les autoritzacions i/o avaluacions mediambientals previstes a la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions estratègiques. A tals efectes, serà preceptiu acreditar previ al pagament, el
compliment de tals extrems, adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat onzè de la present Resolució. En tot cas, aquestes autoritzacions i/o avaluacions s’hauran de sol·licitar com a màxim en el moment de presentació de la
sol·licitud d’ajuda.
9. Per actuacions que suposin inversions que superin un cost total de
50.000,00 euros, el beneficiari haurà de col·locar una placa explicativa, de com
a mínim 300 mm d’ample i 200 mm d’alt.
Així mateix, s’instal·larà una tanca publicitària o cartell rígid, de com a
mínim 2.000 mm d’ample, i 1.000 mm d’alt, en les infraestructures que superin
els 500.000,00 euros de cost total.
En aquestes tanques publicitàries i plaques explicatives, que s’ubicaran a
un lloc visible de l’empresa, a ser possible a l’entrada de les instal·lacions, hi
figurarà una descripció del projecte o de l’operació i que ocuparà el 25% de la
placa o tanca.
A més, hi figurarà en aquesta placa la bandera europea, d’acord amb les
normes gràfiques establertes en el punt 4 de l’annex VI del Reglament (CE)
núm. 1974/2006, juntament amb el lema ‘Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural: Europa inverteix a les zones rurals’.
Cinquè
Intensitat i límit de les subvencions
1. Per a les microempreses, petites i mitjanes empreses, definides a la
Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, el percentatge de subvenció serà
d’un 35% de les despeses elegibles.
Aquest percentatge es podrà incrementar de la següent manera:
a) Variació segons el tipus de beneficiari:
Un increment d’un 3% per a les cooperatives agràries, les Societats
Agràries de Transformació i les societats anònimes laborals de productors agraris.
Un increment d’un 2% per a les organitzacions de productors i agrupacions de productors, reconegudes per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del
Govern Balear o pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
Aquests dos percentatges podran ser acumulables.
b) Variació segons la localització del beneficiari:
Un increment d’un 5% per a inversions a les zones desafavorides que
s’esmenten a l’annex IV.
En cap cas el percentatge d’ajuda podrà excedir del 40% de l’import de la
inversió subvencionable.
2. Per a la resta d’empreses (de fins a 750 empleats o amb volum de
negocis inferior a 200 milions d’euros) el càlcul que resulti, atesos els criteris
esmentats en el punt 1 anterior, es reduirà a la meitat i en serà el seu màxim percentatge d’ajuda el 20%.
3.
realitzar.

En cap cas l’import de l’ajuda podrà superar el cost de l’activitat a

4. La subvenció màxima que podrà rebre un beneficiari en aplicació del
present règim d’ajudes serà de dos-cents mil euros (200.000,00€) en el marc de
la present convocatòria, amb un màxim de 2 milions d’euros (2.000.000,00€)
durant tota la vigència del Programa 2007-2013.
Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des del
dia següent al de la data de publicació d’aquesta Resolució i acabarà el dia 15
de gener de 2010.
2. Les persones interessades que compleixin els requisits prevists en
aquesta convocatòria podran presentar les sol·licituds, segons el model oficial
de l’annex I, que hauran d’anar adreçades a la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears i s’hauran de presentar en els registres
d’entrada del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, dels Consells
Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, o a qualsevol dels llocs que es preveuen en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3.

Aquestes sol·licituds han d’adjuntar la següent documentació:
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a) Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia compulsada del DNI del
sol·licitant i, si n’és el cas, s’ha d’adjuntar també fotocòpia compulsada del DNI
del representant legal i document que acrediti aquesta representació.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia compulsada del CIF
de l’entitat, dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent
i document que acrediti la representació amb la qual actua la persona que signa
la sol·licitud, juntament amb la còpia compulsada del DNI d’aquest representant.
c) Memòria tècnica de la inversió que inclourà: antecedents, objecte,
realització del procés productiu, capacitat de transformació i emmagatzematge,
matèries primeres i productes finals abans i després del projecte d’execució. En
cas de nova instal·lació o si la inversió implica un canvi substancial, s’haurà de
presentar el projecte tècnic visat pel Col·legi professional corresponent.
S’entendrà per canvi substancial: canvi d’activitats, ampliació de la superfície
de les instal·lacions, modificacions en els processos elementals de fabricació o
transformació (incloses les ampliacions de capacitats), i/o nova emissió de contaminants o impactes no prevists en el projecte autoritzat que suposin molèsties.
d) Certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre d’indústries agràries així com fotocòpia compulsada de la sol·licitud d’inscripció en aquest
Registre de la inversió objecte de subvenció, si és inscriptible.
e) Si escau, certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre sanitari
o en el Registre d’empreses de pinsos, o fotocòpia de la sol·licitud en cas que
sigui de nova constitució o de nova activitat.
f) Descripció detallada i justificació del benefici econòmic de la inversió per als productors de matèries primeres agrícoles i ramaderes i la incidència
en el sector agrari corresponent, d’acord amb la capacitat productiva/transformadora de l’empresa. S’ha d’adjuntar algun dels següents justificants:
relació de proveïdors habituals;
relacions contractuals a curt i mitjà termini;
contractes homologats;
compromisos i precompromisos d’adquisició/aportació de matèria
primera;
acords interprofessionals;
declaracions d’interès efectuades per organitzacions professionals
agràries, sindicats, organismes oficials, ajuntaments, etc.;
servei que l’empresa dóna a agricultors i ramaders.
g) Estudi de viabilitat econòmica de l’empresa i del projecte a realitzar,
i de l’existència de sortides normals al mercat del producte a comercialitzar.
Aquest estudi haurà d’acreditar que les inversions són econòmicament viables,
a més d’una avaluació de la situació financera de l’empresa i les seves perspectives. S’haurà de descriure almenys:
Si l’empresa és de nova creació:
Presentació de l’empresari/empresa: formació i experiència empresarial, ubicació de l’empresa.
Situació inicial així com també les fites i objectius per al desenvolupament d’activitats.
Definició del producte o servei: delimitació del negoci on l’empresa
es vol instal·lar.
Estudi de sortides comercials dels seus productes: anàlisi de mercat,
objectiu comercial i previsió de vendes, preus, distribució i comunicació.
Estudi econòmic i financer que demostri la viabilitat de l’empresa:
fonts de finançament, pla de tresoreria i balanços provisionals dels tres primers
anys d’activitat. Càlcul i anàlisi de les ràtio de fons de maniobra, liquiditat, solvència i rendibilitat econòmica, corresponents als balanços aportats.
Si l’empresa no és de nova creació:
Estudi de sortides comercials dels seus productes: anàlisi de mercat,
objectiu comercial i previsió de vendes, preus, distribució i comunicació.
Estudi econòmic i financer que demostri la viabilitat de l’empresa:
fonts de finançament, pla de tresoreria, comptes anuals dels tres darrers anys
d’activitat (dipositats en el registre corresponent) i comptes provisionals dels
tres propers anys d’activitat, amb el projecte d’inversió. Càlcul i anàlisi de les
ràtio de fons de maniobra, liquiditat, solvència i rendibilitat econòmica, corresponents als balanços aportats.
Si és persona física: s’ha de presentar l’estudi anterior (ja sigui empresa
de nova creació o en funcionament), excepte els comptes anuals i les ràtios, que
es supliran amb la presentació d’una còpia compulsada de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’últim exercici econòmic
i de la corresponent documentació acreditativa de solvència econòmica que es
detalla a continuació. El procediment per avaluar la capacitat econòmica i capacitat d’autofinançament s’atendrà a les següents premisses:
a. S’haurà d’acreditar almenys un dels següents supòsits:
Que la suma de la base liquidable general sotmesa a gravamen de
l’IRPF corresponent a l’últim exercici tancat del sol·licitant, representi,
almenys, el 10% de la inversió auxiliable proposada.
Que la persona física sol·licitant disposi d’actius financers i/o préstecs bancaris (aquests darrers, almenys, en fase d’estudi) per un import conjunt
equivalent, almenys, al 75% de l’import de la inversió auxiliable proposada.
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Que la suma dels paràmetres determinats en els anteriors punts,
encara que individualment no superin les exigències en aquells plantejades,
representin en total un import equivalent, almenys, al 75% de l’import de la
inversió auxiliable proposada.
b. La taxa interna de rendiment (TIR) del seu projecte d’inversió ha
d’ésser igual o superior al 5%.
h) Documentació acreditativa com que el sol·licitant compleix la normativa mediambiental, en funció del tipus d’inversió. Per acreditar-ho, s’ha de
presentar un dels següents documents:
a. Certificació d’un tècnic competent, que acrediti que la indústria i/o
les inversions s’adeqüen a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears
i/o a la normativa mediambiental adient. La certificació la pot fer un tècnic que
no sigui l’autor del projecte, i ha d’estar visada pel Col·legi professional corresponent. Aquesta certificació ha d’especificar tots els impactes generals de l’activitat (amb la inversió prevista) com els abocaments, emissions a l’atmosfera,
al sòl, a l’aigua, etc., així com les seves mesures correctores.
b. Certificat de l’administració competent que acrediti que el projecte
compleix la normativa mediambiental vigent i té l’autorització ambiental
corresponent.
i) En cas d’activitats relacionades amb la transformació o comercialització de productes ramaders, certificat o informe emès per un veterinari, que
acrediti el compliment de les normes mínimes d’higiene i benestar dels animals,
establertes a la normativa europea, estatal i autonòmica.
j) Document acreditatiu de la propietat o possessió legal dels terrenys
on es realitzi la inversió.
k) En cas de realització d’obra civil s’haurà d’aportar sol·licitud de llicència d’obra o llicència d’obra si ja se’n disposa.
l) Plànols en els quals hi figuri l’emplaçament i detall de les obres i
situació dels equips i maquinària, abans i després de la inversió.
m) Pressupost d’obres amb detall de l’estat d’amidament i preus unitaris aplicats. Quan hi hagi maquinària s’haurà d’aportar pressupost confeccionat
pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats (factures proforma). S’han de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix l’apartat 4.6 d’aquesta
Resolució.
n) En cas de compra d’edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor de
si l’edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària en els darrers
deu anys.
o) Si n’és el cas, documentació justificativa del compliment d’algun
dels criteris de puntuació establerts a l’apartat setè, punt 2, de la present
Resolució.
p) Si escau, documentació justificativa del compliment d’alguns dels
supòsits establerts a l’apartat 5.1 d’aquesta Resolució, d’increment de percentatge d’ajuda.
A més de l’esmentada en els punts anteriors, tota la documentació complementària que el FOGAIBA consideri necessària per a la correcta avaluació
de les sol·licituds.
4. En el cas que el sol·licitant vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’obtenció dels
certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, així com també de la inscripció en el Registre
d’indústries agràries, s’haurà d’aportar el document de denegació d’aquesta
autorització juntament amb els certificats corresponents.
5. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la
documentació esmentada, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació
que, si no ho fa, s’entendrà com a desistida la seva sol·licitud i, prèvia resolució, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
6. Si qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient presenta ratllades o esmenes, serà considerat com a no
presentat i es procedirà en aquest cas conforme s’indica a l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
7. En el cas que, amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA o a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, ja s’hagi presentat algun
dels documents esmentats, no serà necessari aportar-lo novament, sempre que es
faci constar la data i l’òrgan o dependència on varen ser presentats o, en el seu
cas, emesos, i no hagin passat més de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual corresponguin. Així mateix, no serà necessari aportar-los novament si els documents exigits han estat incorporats a la base documental del
FOGAIBA, prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació
prèvia de l’autenticitat del document. No obstant això, l’acreditació de facultats
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ha d’estar vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, per defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits als quals fa referència el document, amb
anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

3. Per tal que la Comissió avaluadora s’entengui vàlidament constituïda, es requerirà en primera convocatòria la presència del president i del secretari o, en el seu cas, de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus
membres; i en segona convocatòria, es requerirà la presència del president, del
secretari o, en el seu cas, de qui els substitueixin i de dos dels vocals.

8. La presentació de la sol·licitud d’ajuda suposa l’acceptació, per part
de la persona interessada, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de 2007, i la resta de normativa d’aplicació.

Novè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió
de les ajudes és l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a
terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement
i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució.

Setè
Selecció dels beneficiaris
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes es durà a terme mitjançant
el procediment de concurrència competitiva.
2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quanties destinades a la present convocatòria, seran seleccionats els beneficiaris que
tenguin major puntuació, atesos els següents criteris:
Per tipus d’actuació, serà assignada la puntuació següent:
Les que suposen la millora de la dimensió econòmica de l’empresa
en la consecució dels objectius de la mesura: 1,5 punts.
Les que van adreçades a la reestructuració i modernització del sector
lacti: 1 punt.
Les que contribueixen a potenciar i complementar plans estratègics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o del Ministeri de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí: 3 punts.
Les que milloren el medi ambient: 1 punt.
Les que apliquen tecnologies innovadores: 1 punt.
Les que afecten productes de qualitat: 1 punt.
A aquest efecte, una inversió es considerarà com actuació de millora de
medi ambient, de tecnologia innovadora, o que afecta productes de qualitat,
només quan dediqui com a mínim el 50% del seu import a aquesta actuació.
Per tipus de beneficiari, el qual haurà d’acomplir el requisit en el
moment de la sol·licitud d’ajuda, serà assignada la puntuació següent:
Les inversions realitzades per organitzacions de productors reconegudes per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear o pel Ministeri
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí: 1 punt.
Les inversions realitzades per cooperatives i societats agràries de
transformació: 1 punt.
Les iniciatives promogudes per dones: 1 punt.
3. En cas d’empat, tendran preferència els sol·licitants que no hagin
obtingut aquesta ajuda en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
2007-2013, i si l’empat persisteix s’haurà de resoldre tenint en compte la
sol·licitud que s’hagi presentat en primer lloc.
Vuitè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
President: secretari general de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o
persona en qui delegui.
Vicepresident: directora gerent del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) o persona en qui delegui.
Vocals:
Directora general d’Agricultura, que podrà anar acompanyada d’un
tècnic.
Director general de Desenvolupament Rural, que podrà anar acompanyat d’un tècnic.
Cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui
delegui.
Cap del Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA
o persona en qui delegui.
Representant del Consell Insular de Mallorca.
Representant del Consell Insular de Menorca.
Representant del Consell Insular d’Eivissa.
Representant del Consell Insular de Formentera.
Secretari/-ària: actuarà com a secretari un/a dels vocals de la
Comissió avaluadora.
2. La Comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració prevists a l’apartat setè de la present Resolució i emetre un informe que ha de servir de base per
a l’elaboració de la proposta de resolució.

2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes i previ informe de la
Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la Comissió
avaluadora, pel cap de Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural, s’emetrà
informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i
el seu import. A la resolució de concessió de l’ajuda es farà constar el finançament de les diferents administracions, el fons europeu al qual s’imputa la despesa, així com també l’eix prioritari del programa del qual es tracta.
3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos a partir de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds
i s’ha de notificar individualment a les persones interessades. Transcorregut
aquest temps sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà com a
desestimada la sol·licitud.
Excepcionalment, i de conformitat amb el que estableix l’article 42.6 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, podrà acordar-se l’ampliació
del termini màxim per dictar resolució. En aquest cas, l’acord d’ampliació s’ha
de produir abans del venciment del termini i es notificarà a les persones interessats mitjançant la seva publicació en el BOIB.
4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes a partir del dia següent
de la seva notificació, d’acord amb el que estableix l’article 58.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. A la resolució del procediment es podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions administratives i tècniques per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades perquè
excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb la indicació, en el seu cas, de la puntuació atorgada a cadascuna d’elles, en funció dels
criteris de valoració prevists.
En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció en els sis
mesos següents de la notificació de la seva concessió, l’òrgan que concedeix la
subvenció esmentada haurà d’acordar, sense necessitat de nova convocatòria, la
concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents per ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi
alliberat prou crèdit per poder atendre com a mínim una de les sol·licituds denegades. L’òrgan que concedeix la subvenció comunicarà aquesta opció als interessats, amb la finalitat que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini
de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o sol·licitants, es dictarà l’acte de concessió i es procedirà a la seva notificació.
6. Sense perjudici que la notificació es dugui a terme de la forma establerta en els punts anteriors i de la publicitat a realitzar en aplicació del que preveu l’article 44 bis del Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de
juny de 2005, i de l’article 4 del Reglament (CE) núm. 259/2008 de la Comissió,
de 18 de març de 2008, es publicarà, amb caràcter informatiu, en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, com també a la web: http://agriculturaipesca.caib.es,
el llistat de beneficiaris de les subvencions que es concedeixin en el marc del
que preveu la present Resolució, amb expressió de la convocatòria, el programa,
la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.
7. Amb caràcter excepcional i respectant la quantia de l’ajuda concedida, els beneficiaris podran sol·licitar la modificació del contingut de les actuacions subvencionades, així com la forma i terminis d’execució i justificació de
les despeses corresponents, quan es donin les circumstàncies que alteren o dificulten el desplegament de les activitats, que no siguin imputables als sol·licitants.
Les sol·licituds de modificació estaran convenientment motivades i es formularan amb caràcter immediat a l’aparició de les circumstàncies que la justifi-
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quen i, en el seu cas, abans del moment en que finalitzi el termini d’execució de
les activitats subvencionades.
Les resolucions de les sol·licituds de modificació les dictarà el vicepresident del FOGAIBA, en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de
presentació d’aquelles en el registre, i no podrà implicar perjudici per als altres
sol·licitants. Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució
expressa, s’entendrà desestimada.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les següents:
Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert.
Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció
dels fons comunitaris en la forma i terminis determinats a la present Resolució.
Si s’escau, registrar les inversions objecte de subvenció en el
Registre d’indústries agràries i, en el seu cas, en el Registre sanitari o en el
Registre d’empreses de pinsos, abans de la data d’acabament del termini per justificar les inversions previst a l’apartat onzè, punt 1, d’aquesta Resolució.
Mantenir la inversió objecte de subvenció i la seva destinació durant
al menys cinc anys comptats des de la data de concessió de l’ajuda, així com
mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l’explotació i el beneficiari, durant aquest període.
No efectuar a la inversió objecte de subvenció cap modificació
important:
a) que afecti la seva naturalesa o les seves condicions d’execució o que
proporcioni un avantatge inadequat a una empresa o a un organisme públic, i
b) que resulti, ja sigui d’un canvi en la naturalesa del règim de propietat, d’una determinada infraestructura o bé de la interrupció o del canvi de localització d’una activitat productiva.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control indicades per
part de les administracions autonòmiques, estatal o comunitària, Intervenció
General, Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control intern o extern, així
com també facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes en
relació a les ajudes concedides.
2. A més de les obligacions esmentades en el punt anterior, constitueixen obligacions dels beneficiaris les que s’estableixen a l’article 11 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de subvencions i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,
de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes
Balears, així com la resta que se’n derivin de la normativa estatal i europea d’aplicació.
3. El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions
és el que procedeix en aplicació del que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins
a la imposició de les sancions corresponents.
Onzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per notificar i justificar la realització de les inversions proposades a la Resolució és de dotze mesos per a les inversions immobles i de sis
mesos per a les inversions mobles, a comptar des del dia següent de la data de
notificació de la resolució de concessió de l’ajuda. En el supòsit que es sol·liciti conjuntament subvenció per inversions immobles i mobles, el termini és de
dotze mesos.
2. L’actuació subvencionada haurà d’estar realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud de l’ajuda o,
en el cas d’inversions que comportin la realització d’obra civil, de la realització
de la visita i comprovació prèvia de no-inici d’inversions, i el termini previst en
el punt anterior, que serà també especificat a la Resolució de concessió.
En els supòsits prevists a l’apartat quart, punt 2 l) de la present Resolució,
es podran admetre les inversions iniciades amb posterioritat a l’11 de juny de
2009, sempre que tenguin visita prèvia acreditativa de no-inici d’inversió d’acord amb el que disposa l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca,de 5 de
juny de 2009, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 18 de desembre de 2007.
3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris hauran de
presentar la corresponent sol·licitud de pagament juntament amb el compte justificatiu, mitjançant el model d’annex II correctament emplenat, que anirà adreçat a la presidenta del FOGAIBA i es presentarà a les oficines dels òrgans competents, acompanyada dels documents justificatius següents:
a) Factura/es original/s que reuneixin els requisits i formalitats prevists
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en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el
Reglament de l’impost sobre el valor afegit (BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2003) i que contengui el desglossament de les inversions realitzades, per
a la seva validació i estampilla amb la finalitat de controlar la possible concurrència de subvencions, per poder fer còpia compulsada i adjuntar-la a la sol·licitud de pagament.
En el cas de pagament de taxes, s’haurà d’aportar el comprovant administratiu corresponent.
En el cas d’adquisició de béns immobles, s’haurà d’aportar fotocòpia
compulsada de l’escriptura pública de compra-venda. En aquest supòsit, no serà
necessari aportar el justificant de pagament sempre que se’n derivi el pagament
efectuat.
b) Documentació justificativa del pagament de l’import de les factures
presentades. El pagament de l’import d’aquestes factures quedarà acreditat d’alguna de les següents maneres, presentant:
1r. Fotocòpia compulsada del justificant de l’ordre de transferència bancària o document acreditatiu de la transferència, en el qual hi figuri: la data de
la transferència, l’import a transferir, la identificació del concepte de transferència amb l’objecte que quedi identificat el pagament de la factura, així com les
dades de l’ordenant i del destinatari que hauran de coincidir amb el beneficiari
i amb l’emissor de la factura respectivament. Aquest document s’haurà d’acompanyar de l’extracte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual hi figuri el
càrrec d’aquesta transferència.
2n. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre i quan estigui
vençut, acompanyat del corresponent extracte bancari del beneficiari de l’ajuda
en el qual hi aparegui el càrrec d’aquest taló o pagaré. Aquest document haurà
d’anar acompanyat d’un certificat de l’emissor de la factura en el qual hi hagi
constància que l’esmentat xec o pagaré ha estat efectivament cobrat, amb la
indicació de la data de cobrament, així com també la indicació de la factura a la
qual correspon el pagament. El certificat esmentat haurà d’estar signat i segellat
per l’entitat emissora amb indicació del nom i càrrec o responsabilitat que té el
sotasignant.
c) Relació detallada de correspondència de les factures presentades
amb els pressuposts presentats a la sol·licitud d’ajuda (llistat que relaciona proformes amb les factures finals presentades). Les inversions no previstes inicialment no seran subvencionables.
d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
e) Si escau, comprovants de la inscripció definitiva i actualitzada, en el
Registre d’indústries agràries i en el Registre Sanitari o en el Registre d’empreses de pinsos.
f) En cas de realització d’obra civil, s’haurà d’aportar la llicència d’obres i el certificat final d’obra del tècnic facultatiu director del projecte, en el
supòsit d’existir projecte.
4. Es podran presentar sol·licituds de pagaments parcials de l’actuació
subvencionable sempre i quan el volum de la inversió realitzada sigui per un
import superior a 90.000 euros, s’hagi justificat l’execució i el pagament de més
d’un 50% de la inversió total concedida i s’hagin concedit tots els permisos i
autoritzacions exigibles en el punt on es troba la inversió. El pagament s’efectuarà quan s’hagi comprovat la realització i la justificació de les inversions
corresponents.
Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n derivin no
eximeixen el beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realització
completa del projecte aprovat.
5. En el cas que el sol·licitant vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’obtenció dels
certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, s’haurà d’aportar el document de denegació de
l’autorització juntament amb els certificats corresponents.
6. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària quan s’hagi justificat el compliment de la finalitat i de l’aplicació de la subvenció i amb l’autorització prèvia de la directora gerent del
FOGAIBA.
7. El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la
inversió objecte de l’ajuda en el termini i en els termes esmentats per a la correcta justificació suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt
3, apartat desè, de la present Resolució.
8. En cas que es produeixin desviacions entre la inversió realitzada i
l’aprovada, s’ajustarà l’ajuda total concedida a l’import de la inversió realitzada, sempre que les inversions realitzades corresponguin a inversions unitàries
completes previstes en el projecte i s’acostin de manera significativa al compli-
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ment total dels objectius prevists.
9. En qualsevol cas, s’hauran de tenir en compte les reduccions i exclusions previstes en el Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de
desembre de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del
Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Dotzè
Ajudes no reintegrables
1. No es procedirà al reintegrament de les ajudes rebudes quan l’incompliment d’algun dels requisits, obligacions o compromisos exigits al beneficiari sigui a causa d’algun dels següents motius:
a) mort del beneficiari;
b) llarga incapacitat professional del beneficiari;
c) expropiació d’una part important de l’explotació, si aquesta expropiació no era previsible el dia que es va subscriure el compromís;
d) catàstrofe natural greu que afecti considerablement les terres d’explotació;
e) destrucció accidental dels edificis per al ramat de l’explotació;
f) epizoòties que afectin la totalitat o una part del ramat del productor.
No obstant, tot això quedarà condicionat al compliment per part del beneficiari de l’obligació de notificar a l’òrgan gestor els casos de força major o les
circumstàncies excepcionals, adjuntant les proves pertinents a satisfacció d’aquest òrgan, en el termini dels deu dies hàbils següents a la data en què el beneficiari o el seu drethavent estigui en condicions de fer-ho.
2. Quan, durant el període d’execució d’un compromís adquirit com a
condició per a la concessió d’una ajuda, el beneficiari transfereixi totalment o
parcialment la seva explotació a una altra persona, aquesta altra podrà assumir
el compromís durant la part restant d’aquest període. En cas de no assumir el
compromís, el beneficiari estarà obligat a reemborsar les ajudes rebudes.
Tretzè
Incompatibilitat de les subvencions
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb les ajudes que per a la mateixa finalitat pugui rebre el beneficiari de qualsevol administració pública o d’una altra entitat pública o privada.
Catorzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que s’estableix
a:
Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005,
sobre finançament de la política agrícola comuna.
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de
2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural.
Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre
de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1698/2005.
Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre
de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
núm. 1698/2005.
Marc Nacional de Desenvolupament Rural 2007-2013 (Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí).
Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2007-2013.
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de
2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears;
amb la seva posterior correcció publicada en el BOIB núm. 13, de dia 26 de
gener de 2008, i modificada mitjançant Ordre de 5 de juny de 2009, publicada
en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol).
Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre).
Resolució d’1 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de les autoritats de gestió de les comunitats autònomes dels programes de desenvolupament rural cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural, publicada en el BOE núm. 233, de 26 de setembre de
2009.
Quinzè
Controls
Els perceptors de les ajudes regulades a la present Resolució queden subjectes a les disposicions comunitàries de control establertes en el Reglament
(CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, pel que fa a l’aplicació dels procediments de control i la condicionalitat en relació amb les mesures d’ajuda al desenvolupament rural.
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Els controls tenen com a finalitat donar compliment al que estableix el
Títol II del Reglament (CE) núm. 1975/2006 de la Comissió, de 7 de desembre
de 2006.
Setzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 16 de novembre de 2009
La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom del sol·licitant:
CIF/DNI/NIF:
Adreça (a efectes de notificacions):
Província:
Municipi:
Localitat:
Codi postal:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Llinatges i nom del representant autoritzat: DNI/NIF:

Fax:

Representació amb la què actua (acord de l’entitat, autorització)
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
DECLAR:
1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d’ajudes que deman.
2. Que autoritz, en compliment de la LOPD 15/1999, que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilit, s’incorporin a un fitxer automatitzat,
propietat i responsabilitat del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears amb la finalitat de gestionar les ajudes i utilitzar-les d’acord amb
l’establert a la Llei esmentada i a la normativa europea d’aplicació; així com
també a l’article 4 del Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell, de 21 de
juny de 2005, i a l’article 4 del Reglament (CE) núm. 259/2008 de la Comissió,
de 18 de març de 2008, que siguin publicades i tractades per organismes d’auditoria i investigació de les comunitats i de l’Administració estatal i autonòmica, amb l’objectiu de protegir els interessos financers de les comunitats.
3. Que autoritz el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en
el seu procés de gestió de les línies d’ajudes, a cedir les meves dades a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, que es reserva el dret a
realitzar el nombre d’inspeccions que calgui, incorporant les meves dades personals a les actes d’inspecció pertinents, així com als expedients sancionadors
que poguessin ocasionar-se.
4. Que no incorr en cap causa d’incompatibilitat, segons la legislació vigent,
per rebre la subvenció ni en cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del
Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5. Que l’empresa compleix amb els mínims exigibles relatius a la conservació
del medi ambient, seguretat laboral, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària i nacional.
6. Que autoritz el FOGAIBA i/o la Conselleria d’Agricultura i Pesca per comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries,
estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.
7. Que autoritz el FOGAIBA per comprovar d’ofici la inscripció en el Registre
d’indústries agràries.
8. Que totes les dades que contenen els impresos corresponents a la present
sol·licitud són vertaderes.
9. Que la inversió és tècnicament, econòmicament i legalment viable, i que els
treballs hauran de respectar la normativa urbanística vigent i, si n’és el cas, la
de protecció del patrimoni.
10. Que la inversió NO ( ) SI ( ) s’ha començat abans de presentar aquesta
sol·licitud. En cas afirmatiu, s’haurà d’indicar la data d’inici:
_________________________________.
11. Que, en el seu cas, dispòs de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual represent o que tenc poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
12. Que, si n’és el cas, tenc sol·licitades i/o concedides les següents ajudes i/o
subvencions relacionades amb aquesta sol·licitud. Entitat a qui s’ha sol·licitat
_____________________________i quantia _________________
EM COMPROMET A:
- Aportar els justificants necessaris per a la comprovació de les dades incloses a la sol·licitud.
- Complir els requisits de compromís establerts a la normativa vigent i facilitar i acceptar, si escau, la realització de controls administratius i inspeccions
sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris, per verificar que
es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de l’ajuda.
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- Retornar les quantitats indegudament rebudes per aquestes ajudes, si així ho
sol·licita l’autoritat competent, incrementades en el seu cas per l’interès legal
aplicable.
- Disposar de tots els permisos necessaris per a desenvolupar l’activitat.
- Realitzar, pagar i justificar les inversions en el termini de 6 mesos per a les
inversions mobles, i de 12 de mesos per a les inversions immobles, des de la
data de concessió de l’ajuda.
- Comunicar per escrit al FOGAIBA, en el termini màxim de 15 dies des de
la seva notificació, qualsevol modificació que es produeixi en les ajudes sol·licitades i/o concedides relacionades amb aquesta inversió. Així mateix, em compromet a posar-ho en coneixement de qualsevol entitat pública a la qual s’hagi
sol·licitat algun tipus d’ajuda.
- Exercir l’activitat agroalimentària a l’empresa objecte de l’ajuda i mantenir
les inversions realitzades, durant almenys cinc anys comptats des de la data de
concessió de l’ajuda; així com mantenir els requisits i condicions exigibles pel
que fa a les condicions de més intensitat d’ajuda durant aquest període.

1.
2.
3.
4.

ADJUNT a aquesta sol·licitud d’ajuda, d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, la documentació exigida que figura a les darreres pàgines del
present imprès i que marc amb una (X)

Sol·licituds d’ajuda presentades anteriorment al FEADER/FEOGA:(identifiqueu amb número d’expedient i nom del projecte)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

SOL·LICIT: Que em sigui concedida una subvenció sobre un cost de
___________________ EUROS del projecte d’inversió denominat
_________________________________________________, el qual es durà a
terme a la localitat de _________________ que pertany al municipi de
_________________de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
________________________, _____ de ____________ de ______
Signatura i segell de l’empresa

Menys de 250 treballadors
Balanç inferior a 43 milions d’euros
Xifra de negocis anual inferior a 50 milions d’euros
Sigui independent

Nombre de persones afiliades, associades o titulars d’una part del capital
del/de la beneficiari/ària:
Nom dels/de les principals titulars de capital i percentatge de participació:
1. ……………………………………………………………. ….…… %
2. ……………………………………………………………. ….…… %
3. ……………………………………………………………. ….…… %
4. ……………………………………………………………. ….…… %
5. ……………………………………………………………. ….…… %
Breu descripció de l’activitat de l’empresa:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________, _____ de ____________ de ______
Signatura i segell de l’empresa
DADES DE LA INVERSIÓ
Adreça: localització geogràfica de la inversió
Localitat:
Municipi:

Província:

Sector econòmic de la inversió:
( ) Fruites i hortalisses fresques i
transformades
( ) Fruits secs
( ) Ous i aus
( ) Llet i productes lactis
( ) Carn
( ) Cereals i arròs
( ) Oleaginoses i oli d’oliva
( ) Vi i alcohol

Codi Postal:

( ) Alimentació animal i farratges
( ) Llavors
( ) Patata
( ) Flors i plantes de viver
( ) Plantes de cultiu amb destinació
bioenergètica
( ) Animals diversos, excepte peixos,
crustacis i mol·luscs
( ) Preparats alimenticis, excepte peixos,
crustacis i mol·luscs
( ) Altre sector de l’annex I del Tractat
de la UE, excepte productes de la pesca

Dates previstes de començament de les inversions (mes/any) ___/______ i
finalització i pagament (mes/any) ___/______
Tipus d’inversió:
( ) Nova instal·lació
( ) Ampliació
( ) Modernització
( ) Trasllat
( ) Adaptació a la nova normativa
Objectiu principal de la inversió subvencionable: (indicar aquell que tengui
major pes relatiu en el conjunt de la inversió)
( ) Desenvolupament d’una estructura moderna, integral i adequada.
( ) Impuls de l’accés i desenvolupament de la innovació i l’aplicació de les
noves tecnologies, en coordinació amb altres actuacions comunitàries i
nacionals en matèria d’I +D.
( ) Adaptació de les produccions a les demandes del mercat.
( ) Avanç cap a la millora ambiental de la indústria agroalimentària.
__________________________, _____ de ____________ de ______
Signatura i segell de l’empresa
DADES DEL BENEFICIARI
El/la beneficiari/ària pertany al sector:
( ) Sector públic ( ) Societat mercantil
( ) Persona física
( ) Entitat associativa agrària (Cooperativa, SAT, APA, OPFH)
Forma jurídica del/de la beneficiari/ària:
El/la beneficiari/ària és una PIME: ( ) Sí
( ) No
Es considera PIME la que compleix els següents requisits: (Recomanació de la
Comissió de 06/05/2003 Diari Oficial L núm. 124)
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DECLARACIÓ JURADA dels supòsits establerts en els apartats
5.1 i 7.2 de la Resolució
(NOMÉS EMPLENAR SI ESCAU)
El sol·licitant _____________________________________ amb DNI/CIF
__________________ declara que mantindrà el/s concepte/s assenyalat/s a continuació durant, com a mínim, els cinc anys següents a la data de la concessió
de l’ajuda.
INCREMENT PERCENTATGE AJUDA (5.1)
( )
3%:
Inversió realitzada per cooperativa agrària / Societat
Agrària de Transformació / societat anònima laboral de productors agraris.
( )
2%:
Inversió realitzada per organització de productors o agrupació de productors, reconeguda per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del
Govern Balear o pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
( )
5%:
Inversió realitzada en zona desfavorida (Annex IV).
PUNTUACIÓ INVERSIONS (7.2)
( )
Les realitzades per cooperatives i societats agràries de transformació: 1 punt.
( )
Les realitzades per organitzacions de productors reconegudes per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear o pel Ministeri de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí: 1 punt.
( )
Les que milloren el medi ambient*: 1 punt.
( )
Les que apliquen tecnologies innovadores*: 1 punt.
( )
Les que afecten productes de qualitat*: 1 punt.
( )
Les iniciatives promogudes per dones: 1 punt.
( )
Les que van adreçades a la reestructuració i modernització del sector
lacti: 1 punt.
( )
Les que suposen la millora de la dimensió econòmica de l’empresa
en la consecució dels objectius de la mesura: 1,5 punts.
( )
Les que contribueixen a potenciar i complementar plans estratègics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o del Ministeri de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí: 3 punts.
*Es considerarà actuació de millora de medi ambient, de tecnologia innovadora, o que afecta a productes de qualitat, només quan dediqui com a mínim el
50% del seu import a aquesta actuació.
___________________________, _____ de ____________ de ______
Signatura i segell de l’empresa
Llinatges i nom / Raó social:
CIF/DNI/NIF:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
( ) A) Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia compulsada del DNI del
sol·licitant i, si n’és el cas, s’ha d’adjuntar també fotocòpia compulsada del DNI
del representant legal i document que acrediti aquesta representació.
( ) B) Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia compulsada del CIF de
l’entitat, dels estatus socials degudament inscrits en el Registre corresponent, i
document que acrediti la representació amb la qual actua la persona que signa
la sol·licitud, juntament amb la còpia compulsada del DNI d’aquest representant.
( ) C) Memòria tècnica de la inversió que inclourà: antecedents, objecte, realització del procés productiu, capacitat de transformació i emmagatzematge,
matèries primeres i productes finals abans i després del projecte d’execució. En
cas de nova instal·lació o si la inversió implica un canvi substancial, presentar
el projecte tècnic visat pel Col·legi professional corresponent.
( ) D) Certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre d’indústries agràries,
així com fotocòpia compulsada de la sol·licitud d’inscripció en aquest Registre
de la inversió objecte de subvenció, si és inscriptible.
( ) E) Si escau, certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre sanitari o en
el Registre d’empreses de pinsos, o fotocòpia de la sol·licitud en cas que sigui
de nova constitució o de nova activitat.
( ) F) Descripció detallada i justificació del benefici econòmic de la inversió
per als productors de matèries primeres agrícoles i ramaderes i la incidència en
el sector agrari corresponent, d’acord amb la capacitat productiva/transformadora de l’empresa. S’ha d’adjuntar algun dels següents justificants:
- relació de proveïdors habituals
- relacions contractuals a curt i mitjà termini
- contractes homologats
- compromisos i precompromisos d’adquisició/aportació de matèria primera
- acords interprofessionals
- declaracions d’interès efectuades per organitzacions professionals agràries,
sindicats, organismes oficials, ajuntaments, etc.
-servei que l’empresa dóna a agricultors i ramaders
G) Estudi de viabilitat econòmica de l’empresa i del projecte a realitzar, i de
l’existència de sortides normals al mercat del producte a comercialitzar segons
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els termes prevists a l’apartat 6 g) de la Resolució de convocatòria.
( ) H) Documentació acreditativa de què el sol·licitant compleix la normativa
mediambiental, en funció del tipus d’inversió. Per acreditar-ho, s’ha de presentar un dels següents documents:
a. Certificació d’un tècnic competent, que acrediti que la indústria i/o les inversions s’adeqüen a la Llei 11/2006 de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i/o a la normativa mediambiental adient. La certificació la pot fer un tècnic que no sigui
l’autor del projecte, i ha d’estar visada pel Col·legi professional corresponent.
Aquesta certificació ha d’especificar tots els impactes generals de l’activitat
(amb la inversió prevista) com els abocaments, emissions a l’atmosfera, al sòl,
a l’aigua, etc., així com les seves mesures correctores.
b. Certificat de l’administració competent que acrediti que el projecte compleix la normativa mediambiental vigent i té l’autorització ambiental corresponent.
( ) I) En cas d’activitats relacionades amb la transformació o comercialització
de productes ramaders, certificat o informe emès per un veterinari, que acrediti
el compliment de les normes mínimes d’higiene i benestar dels animals
establertes a la normativa europea, estatal i autonòmica.
( ) J) Document acreditatiu de la propietat o possessió legal dels terrenys on es
realitzi la inversió.
( ) K) En cas de realitzar obra civil, s’haurà d’aportar sol·licitud de llicència
d’obra o llicència d’obra si ja se’n disposa.
( ) L) Plànols en els quals hi figuri l’emplaçament i detall de les obres i situació
dels equips i maquinària, abans i després de la inversió.
( ) M) Pressupost d’obres amb detall de l’estat d’amidament i preus unitaris
aplicats. Quan hi hagi maquinària s’haurà d’aportar pressupost confeccionat
pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats (factures proforma). S’han de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix l’apartat 4.6 de la
Resolució de convocatòria.
( ) N) En cas de compra d’edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor de
si l’edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària en els darrers
deu anys.
( ) O) Si n’és el cas, documentació justificativa del compliment d’algun dels
criteris de puntuació establerts a l’apartat 7.2 de la Resolució de convocatòria.
( ) P) Si escau, documentació justificativa del compliment d’alguns dels
supòsits establerts a l’apartat 5.1 de la Resolució de convocatòria, d’increment
de percentatge d’ajuda.
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_________________________.
Lloc i data ………………………………………………………….
Signatura i segell de l’empresa
MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS REALITZADES I DELS RESULTATS
OBTINGUTS
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE LA SEVA EXECUCIÓ:

RESULTATS OBTINGUTS:

Lloc i data ………………………………………………………….
Signatura i segell de l’empresa

__________________________, _____ de ____________ de ______
Signatura i segell de l’empresa
DADES IDENTIFICADORES DEL SOL·LICITANT
Llinatges i nom del sol·licitant/ Raó social:
CIF/DNI/NIF:
Domicili:
Província:
Municipi:
Codi postal
Correu electrònic:
Telèfon:
Telèfon mòbil:
Llinatges i nom del representant autoritzat:
DNI/NIF:

Localitat:
Fax:

SOL·LICIT el pagament PARCIAL ( ) / TOTAL ( ) de l’ajuda corresponent.
ADJUNT a la sol·licitud, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, la
documentació exigida que es detallada a l’imprès de documentació adjunta.
DECLAR QUE
1.
Aquest compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2.
Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
3.
Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i
pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat meva.
4.
Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control
intern o extern de l’Administració.
5.
Em compromet a prestar tota la seva col·laboració a les actuacions
de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control
considerin necessaris per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
6.
He instal·lat la placa explicativa (inversió superior a 50.000,00 €) o
la tanca publicitària (inversió superior a 500.000,00 €) d’acord amb el que
estableix el punt 4.9 de la Resolució de convocatòria.
7.
Que NO ( ) / SI ( ) tenc sol·licitades i/o concedides altres ajudes
i/o subvencions relacionades amb aquesta inversió. En el cas afirmatiu, especificar entitat a qui s’ha sol·licitat _____________________
_________________________________ i quantia ___________________

(A) S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per l’Administració. Aquest
import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(B) S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb l’establert en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C) L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import del projecte
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aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió de l’ajuda.
(C1)Data límit que d’acord amb la convocatòria té el beneficiari per presentar la justificació.
(D) Total de la inversió justificada per la qual es demana el pagament de l’ajuda corresponent.
(I) L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda, després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament presentats pel beneficiari en el compte justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionable la pagada abans de què finalitzés el termini de justificació establert en el punt (C1).
(F) L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
( ) a)
Factures originals de les despeses realitzades objecte de subvenció.
( ) b)
Documentació justificativa del pagament de les factures presentades, segons l’establert a la Resolució de convocatòria (extractes bancaris, transferències i/o còpies dels
talons/pagarés nominatius amb certificats acreditatius del seu cobrament.)
En el cas de béns immobles, fotocòpia compulsada de l’escriptura pública de compravenda.
En el cas de pagament de taxes: comprovant administratiu corresponent.
( ) c)
Relació detallada de correspondència de les factures presentades amb els pressuposts presentats a la sol·licitud d’ajuda (llistat que relaciona proformes amb les factures finals
presentades)
( ) d)
( ) e)

Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
Si escau, comprovants de la inscripció definitiva i actualitzada en el Registre d’indústries agràries i en el Registre Sanitari o en el Registre d’empreses de pinsos.

( ) f)

En el cas de realització d’obra civil, llicència d’obres i el certificat final d’obra del tècnic facultatiu director del projecte, en el supòsit d’existir projecte.

Lloc i data ………………………………………………………….
Signatura i segell de l’empresa

SECTORS SUBVENCIONABLES
1.
Fruites i hortalisses fresques i transformades
2.
Fruits secs
3.
Ous i aus
4.
Llet i productes lactis
5.
Carn
6.
Cereals i arròs
7.
Oleaginoses i oli d’oliva
8.
Vi i alcohol
9.
Alimentació animal i farratges
10.
Llavors
11.
Patata
12.
Flors i plantes de viver
13.
Plantes de cultiu amb destinació bioenergètica
14.
Animals diversos, excepte peixos, crustacis i mol·luscs
15.
Preparats alimenticis, excepte peixos, crustacis i mol·luscs
16.
Altre sector de l’annex I del Tractat de la UE, excepte productes de la pesca
ZONES DESAFAVORIDES
Alaior, Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella de Menorca, Deià, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Escorca,
Esporles, Estellencs, Ferreries, Formentera, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Maó, Pollença, Puigpunyent, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu,
Sant Joan de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Lluís, Santa Maria del Camí, Selva, Ses Salines, Sóller i Valldemossa.

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA
Num. 25397
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per la qual s’aproven les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió dels Serveis de Suport
informàtic, assistència tècnica, consultoria i explotació de programaris de gestió.
Fets
1. En data 28 d’octubre de 2009, l’empresa pública BITEL, SA presenta davant la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia diversa documentació justificativa de les tarifes que es proposen per a l’execució dels encàrrecs de gestió per als Serveis de Suport informàtic, assistència tècnica, consultoria i explotació de
programaris de gestió.
Fonaments de dret
1. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, en particular, els articles 4.1 n i 24.6 de la Llei esmentada.
2. El Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular, l’article 9 del Decret esmentat.
3. El Decret 64/2008, de 30 de maig, de modificació dels Estatuts de la societat BITEL, Balears Innovació Telemàtica, SA.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer. Aprovar les tarifes aplicables a l’execució dels encàrrecs de gestió per als Serveis de Suport informàtic, assistència tècnica, consultoria i explotació
de programaris de gestió.
Les tarifes esmentades, que inclouen tots els costos directes i indirectes imputables a l’encàrrec, i a les quals caldrà afegir, si escau, l’impost sobre el valor
afegit, s’han d’aplicar en funció de les hores de treball contractades dels recursos humans que s’assignin a l’execució dels encàrrecs, en els termes que s’indiquen
en l’annex únic d’aquesta Resolució.

