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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 13037
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 27 de maig 2010,
per la qual es consideren les races Fleckvieh i Menorquina d’explotacions lleteres de les Illes Balears que es dediquin a produir
llet com a races d’aptitud eminentment làctia.
El Reial decret 66/2010, de 29 de gener, pel qual s’aplica en l’any 2010 i
2011 els pagaments directes a l’agricultura i ramaderia, en el títol IV especifica
les ajudes específiques per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) 73/2009
i concretament la secció tercera de capítol II fa referència a ajudes per compensar les desavantatges especifiques que afecten als agricultors del sector lacti de
zones econòmicament vulnerables o sensibles des del punt de vista mediambiental i per tipus de producció econòmicament vulnerables.
En el marc de les esmentades ajudes, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha estat considerada zona desfavorida amb limitacions específiques en
la totalitat del seu territori, com s’especifica en el punt 2 de l’article 90 del Reial
decret 66/2010, per tant totes les explotacions lleteres de la nostra comunitat que
compleixin els requisits podran accedir a aquestes ajudes.
D’altra banda, l’article 92 d’aquest Reial decret defineix quins seran els
animals susceptibles de cobrar l’ajuda, i especifica que han de ser vaques d’aptitud làctia que pertanyin a alguna de les races de vacú enumerades en l’annex
IV del Reglament (CE) 1121/2009, de 29 d’octubre, o aquelles considerades
mitjançant normativa autonòmica com d’aptitud eminentment làctia que tinguin
una edat igual o major a 24 mesos que es trobin inscrites en el Registre General
de Identificació Individual d’Animals (RIIA), conforme estableix el Reial
decret 728/2007, localitzades en l’explotació a 30 d’abril de l’any de la sol·licitud. Les races incloses en l’annex IV del Reglament 1121/2009, de 29 d’octubre son races que no es consideren de carn, però no inclouen totes les races d’aptitud làctia.
S’ha de considerar que les races d’aptitud mixta o doble propòsit es poden
especialitzar més en un tipus de producció. La raça Fleckvieh-Simmental té una
línea especialitzada en produir llet, amb una producció anual d’aproximadament
7.500 kg. La raça Menorquina, també està considerada de doble propòsit, i ha
estat tradicionalment dedicada a la fabricació de formatge artesà. Les vaques de
raça menorquina dedicades a la producció làctia tenen una producció anual més
baixa, aproximadament 4.500 kg, però molt bones característiques formatgeres
com és l’alta freqüència de l’al·lel B de la k-caseïna.
També s’ha de considerar que a les Illes Balears hi ha algunes explotacions classificades al REGA com a reproducció per a llet que utilitzen aquestes
races d’aptitud mixta per a la producció lletera. Aquestes explotacions també
sofreixen les conseqüències d’estar a una zona desfavorida amb limitacions
específiques.
Per tot això, a proposta de la direcció general d’Agricultura, en l’exercici
de les facultats que em confereix la normativa vigent i consultats els sectors
interessats, dict la següent:
Ordre
Article únic
Races d’aptitud eminentment làctia
Es consideren com d’aptitud eminentment làctia les races de doble propòsit, Fleckvieh i Menorquina, localitzades a explotacions de les Illes Balears
que estiguin classificades com a reproducció per a llet i que disposin de quota
làctia, sempre que més del 50% del ramat lleter de l’explotació estigui composat per vaques d’una d’aquestes races i que aquests animals no rebin la prima
addicional al sector vacú en la modalitat de vaca dida contemplada en la Secció
1ª del capítol II del títol V, del Reial Decret 66/2010, de 29 de gener. La comprovació dels requisits es farà d’ofici pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears.
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Num. 13149
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’1 de juny de 2010
per la qual s’incrementa el crèdit de les ajudes convocades mitjançant la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de desembre de 2009 per a la millora de la producció i comercialització
dels productes de l’apicultura, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Programa nacional
apícola de 2010

Amb data de 24 de desembre de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 187, la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de desembre de 2009
per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el
Programa nacional apícola de 2010.
De conformitat amb el que preveu l’article 58 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 quantia prevista en el punt 4 de l’apartat
segon de la convocatòria estableix la possibilitat de l’increment de la quantia
inicialment destinada en un import addicional de 50.000,00 euros, i queda condicionada l’efectivitat d’aquesta quantia addicional a la declaració de disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a l’apartat a) del punt 2 de l’article 58 esmentat.
Tenint en compte que la línia està en procés de tramitació, que la demanda d’ajudes per a la millora de la producció i comercialització dels productes de
l’apicultura en l’àmbit de la comunitat autònoma s’ha incrementat respecte allò
previst inicialment, atesa la importància de potenciar el sector apícola a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que el Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí (MARM) i el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
ens han comunicat les quanties que es poden finançar a les Illes Balears i que es
donen les circumstàncies assenyalades a l’article 58 esmentat, es procedeix a
incrementar la quantia destinada en aquesta convocatòria.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria d’ajudes destinades a la
millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el Programa
nacional apícola de 2010, la qual fou convocada mitjançant el procediment anticipat de despesa, per Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears de 16 de desembre de 2009 (BOIB núm. 187, de
24 de desembre de 2009), en 9.828,00€ i hi queda destinat un crèdit final per un
import de 37.828,00€, que serà finançat en el 50% per part del Fons Europeu
Agrícola de Garantia (FEAGA), en el 25% amb càrrec al Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i l’import restant serà finançat amb
càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 1 de juny de 2010
La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera

—o—

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears
Palma 27 de maig de 2010
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

Num. 13151
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de juny de 2010
per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, per a l’any 2010
El Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, estableix les bases reguladores de
les ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris (BOE núm. 111, de 7 de maig de 2010).
El foment de l’associacionisme agrari, mitjançant l’adquisició de màquines i equips per a la seva utilització en comú, així com la introducció de maquinària i equips que permetin la utilització més racional dels recursos i, al mateix
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temps, que fomentin l’estalvi energètic són els objectius que pretén assolir
aquesta convocatòria.
Aquestes ajudes es concediran d’acord amb l’article 4 del Reglament (CE)
núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació
dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes
empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i estableix l’exempció de l’obligació de notificació de l’article 88, apartat 3, del Tractat, per a determinades ajudes concedides a petites i mitjanes explotacions agràries dedicades
a la producció primària de productes agrícoles.
D’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.
Així mateix, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005, disposa 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.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
correspon aprovar la convocatòria de les ajudes mitjançant una resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes, per a l’any 2010, per a fomentar
la difusió de noves tecnologies mitjançant l’adquisició de màquines i equips
agrícoles, que suposin una innovació tecnològica a les Illes Balears i contribueixin a millorar els actuals sistemes de producció, l’estalvi energètic, la conservació del medi ambient o a millorar les condicions de treball dels agricultors,
de conformitat amb el Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la promoció de noves tecnologies
en maquinària i equips agraris (BOE núm. 111, de 7 de maig de 2010).
2. L’àmbit territorial d’aquestes ajudes serà la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de cent seixanta-tres mil nou-cents cinquanta-un euros amb vint cèntims (163.951,20€),
amb possibilitat d’ampliació de la dotació de la partida pressupostària, amb
càrrec als pressuposts del FOGAIBA.
2. L’esmentada convocatòria serà finançada en la seva totalitat pel
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 58 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 quantia prevista en el punt 1 anterior podrà ser incrementada amb la quantia addicional màxima de 250.000,00
euros, quedant condicionada l’efectivitat de l’esmentada quantia addicional a la
declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies
assenyalades a l’apartat a), del punt 2 de l’esmentat article 58, i amb l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària, si escau, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.
Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria aquells que, en el moment de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds d’ajuda, siguin:
a) Societats cooperatives i les seves agrupacions o unions
b) Societats agràries de transformació (SAT)
c) Associacions de defensa vegetal (ADV) i les Agrupacions de defensa sanitària (ADS), només per a maquinària i equips propis de les seves activitats específiques.
d) Societat rural menorquina (SRM), com a agrupació agrària amb personalitat jurídica pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) Agrupacions agràries amb personalitat jurídica pròpia.
f) Agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, basades en un pacte
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contractual reconegut pel FOGAIBA, segons l’annex III, i subscrit per un
mínim de set titulars d’explotacions agràries inscrites en el Registre d’explotacions agràries de les Illes Balears.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud
com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada
membre de l’agrupació i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar per
a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. A més dels requisits esmentats, hauran de complir els següents:
a) Ajustar-se a la definició de petita i mitjana empresa (PIME) segons
l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de
2008, pel qual s’estableixen determinades categories d’ajuda compatibles amb
el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general de exempció per categories).
b) No tenir la consideració d’empresa en crisi, segons la definició que
estableixen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de
reestructuració d’empreses en crisi.
c) No haver estat condemnat per delictes o infraccions mediambientals
o contra la Hisenda Pública.
d) Complir les normes comunitàries aplicables a les inversions de què
es tracti, tal i com disposa l’article 26 del 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).
e) Comprometre’s a no alienar les màquines i els equips objecte d’aquesta subvenció durant un termini de cinc anys. En cas d’incompliment d’aquest compromís, el beneficiari haurà de reintegrar al Tresor Públic l’import de
l’ajuda obtinguda i els interessos corresponents, tret que l’Administració que
concedeix l’ajuda atorgui l’autorització en els termes que preveu l’article 31.5 b
de la Llei 38/2003.
3. No podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en la present Resolució, les entitats o les associacions en qui concorre alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. La justificació de no estar sotmesos a les
prohibicions esmentades es farà de la manera establerta a l’article 13 de la Llei
38/2003.
4. D’acord amb el que disposa l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, 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, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei
de finances, i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com 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 de 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, i en el moment del pagament.
L’acreditació del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la
presentació de les certificacions previstes a l’article 22 del Reial decret
887/2006. No obstant això, l’interessat podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per a la comprovació d’ofici del compliment
del requisit esmentat, i en aquest cas no serà necessària la presentació dels certificats corresponents.
5. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present Resolució, les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o administratiu o qualsevol tipus
de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables
1. Constitueix activitat subvencionable l’adquisició de maquinària o
equips agraris, realitzada des de la presentació de la sol·licitud fins a sis mesos
comptadors des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, inclosos en els plans d’innovació tecnològica de les Illes Balears per a l’any 2010,
concretament en algun dels següents grups:
a) Equipaments de prevenció de situacions d’estrès als cultius i racionalització de les labors:
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Marcadors d’espuma
Equips de control de gelades – broquets i automatismes
Equips de control ambiental en hivernacles
Equips anticalabruix
Equips de mesurament i control de maquinària de protecció fitosani-

tària
- Equips de pes, de selecció o de calibratge de la collita en camp
- Equips de control de reg
- Bombes hidràuliques
- Altres equipaments que puguin prevenir situacions d’estrès dels cultius i la racionalització de les labors
b) Maquinària de sembra i recol·lecció:
- Remolcs i plataformes recol·lectores de fruiters
- Recol·lectores d’hortícoles autopropulsades o remolcades
- Recol·lectores de fruiters autopropulsades o remolcades
- Recol·lectora picadora de farratges
- Embaladores
- Sembradores de precisió
- Sembradores de sembra directa
- Aspiradors
- Vibradors de branques o arbres, inclosa recol·lecció integral
- Altres equips de maquinària de sembra i recol·lecció operativa
c) Modernització de la maquinària per a realitzar tractaments fitosanitaris:
- Equips de tractaments fitosanitaris fixos
- Espolsadores
- Atomitzadors
- Polvoritzadors
- Abonadores i dipòsits annexos
- Podadores o prepodadores
- Destrossadores
- Esfulladores a explotacions de vinya
- Recollidores i trituradores de restes de poda
- Altres equips de tractaments operatius
d) Maquinària específica d’especial interès:
- Instal·lacions per obtenir, multiplicar o seleccionar plantes hortícoles
a trasplantar i llavors
- Equips agrícoles per seleccionar i/o multiplicar llavors i plantes de
viver
- Remolcs mescladors
- Plataformes-mànigues sanitàries
- Molins acoblats a t.d.f.
- Distribuïdors d’adobs orgànics, inclosos purins, o remolcs d’escampar
- Aplicadors per enterrar compost, fems o fangs
- Carregadores telescòpiques
- Mecanització d’aromàtiques o condimentàries
- Altres tipus de maquinària amb funcionalitat logística
2. Únicament seran subvencionables les inversions que siguin tècnicament i econòmicament viables i reuneixin els requisits exigits en el Reial decret
456/2010, de 16 d’abril de 2010, sobre les bases reguladores de les ajudes per a
la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris.
A aquests efectes, la viabilitat de la inversió serà calculada per l’òrgan
gestor en virtut de les dades que figuren en el Registre general d’explotacions
agràries, tret del cas de les societats o agrupacions que no hi constin o en cas que
el sol·licitant no autoritzi expressament el FOGAIBA per a l’obtenció d’aquestes dades.
3. Les màquines i els equips agraris objecte d’aquesta subvenció han de
ser de primera inscripció.
4. Amb caràcter previ al pagament:
En el cas de màquines mòbils, haver donat d’alta en el ROMA la
nova màquina, segons l’apartat 1 de l’article 11 del Reial decret 1013/2009, de
19 de juny, sobre caracterització i registre de la màquina agrícola.
En el cas de màquines estàtiques i equips fixos, la seva adquisició i
instal·lació serà certificada pel FOGAIBA.
5. Pel que fa a les despeses subvencionables serà d’aplicació el que disposa l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
així com allò que estableix l’article 83 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.
6. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
12.000,00€, el beneficiari haurà de presentar tres ofertes de diferents proveïdors,
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amb caràcter previ a la contractació del compromís per al lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de la despesa subvencionable no hi
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar a la justificació o, en el seu cas, a la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, que s’han de justificar en una memòria quan l’elecció no correspongui a l’oferta més avantatjosa.
Cinquè
Quantia de les ajudes
1. La quantia de l’ajuda serà la següent:
a) En el cas de les agrupacions de l’epígraf a), b), c) i d) del punt 1 de
l’apartat tercer d’aquesta Resolució, el 40 per cent del total de la inversió.
Aquest percentatge serà del 50 per cent quan les explotacions estiguin ubicades
a zones desafavorides.
b) En el cas de les agrupacions dels epígrafs e) i f) del punt 1 de l’apartat tercer d’aquesta Resolució, el 20 per cent del total de la inversió. Aquest
percentatge serà del 30 per cent quan les explotacions estiguin ubicades a zones
desafavorides.
2. Per tenir la consideració d’explotació ubicada a zones desafavorides
haurà de tenir la major part de les terres registrades en el Registre general d’explotacions agràries dins aquests municipis, llevat de les societats cooperatives i
les seves agrupacions o unions que hi hauran de tenir el seu àmbit d’actuació.
La comprovació del compliment d’aquest requisit es realitzarà d’ofici per part
del FOGAIBA, ja que la presentació de la sol·licitud d’ajuda en suposa l’autorització per a la seva comprovació, tret de manifestació expressa en contra.
Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i acabarà dia
27 d’agost de 2010
2. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar segons el model oficial de
l’annex I, degudament emplenat, que figura pàgina web http://www.caib.es, i
hauran d’anar adreçades a la presidenta del FOGAIBA i presentar-se en el registre del FOGAIBA, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o en qualsevol dels
registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Aquestes sol·licituds contemplaran només una única màquina o equip
concret i han d’adjuntar la documentació següent:
Documentació comuna a tots els beneficiaris:
a) Fotocòpia compulsada del DNI del representant.
b) Ubicació i característiques de l’explotació, en el cas que no es
puguin obtenir les dades del Registre general d’explotacions agràries.
c) Factura proforma de la inversió, detallant marca, model i preu net,
sense IVA, de la màquina o equip que es vol adquirir.
d) Memòria de la viabilitat econòmica de la inversió, en el cas que no
es pugui comprovar d’ofici per part del FOGAIBA.
En el cas d’entitats amb personalitat jurídica pròpia, a més s’haurà d’adjuntar:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat.
b) Document de domiciliació bancària (imprès TG-002), correctament
complimentat o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’entitat, correctament inscrits en el Registre corresponent.
d) Certificat del nombre de socis.
En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, a més s’haurà
d’aportar:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de les persones associades, així com
del NIF de l’agrupació, en cas que se’n disposi.
b) Model de l’annex III, degudament emplenat, on es reflecteixi:
Les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit tots
els membres.
Els acords subscrits per tots els membres de l’agrupació en els qual
hi hagi constància expressa dels compromisos d’execució que pren cadascun,
així com l’import de la subvenció a aplicar per a cadascun d’ells.
Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.
Compromís subscrit per tots els membres de l’agrupació en el qual
hi hagi constància de la prohibició de dissoldre l’agrupació fins que no hagi
transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la
Llei 38/2003.
c) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari de cadascun dels seus membres.
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3. En cas que en la tramitació d’altres expedients en el FOGAIBA, ja
s’hagi presentat algun dels documents esmentats anteriorment, no serà necessari aportar-lo de bell nou, sempre i quan es faci constar la data i l’òrgan o dependència en què fou presentat o, en el seu cas, emès, i no hagin transcorregut més
de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual correspongui. Així
mateix, no serà necessari aportar-lo de nou si el document exigit ha estat incorporat a la base de dades documental del FOGAIBA, amb la comprovació prèvia
de l’autenticitat del document. No obstant això, l’acreditació de facultats ha
d’estar vigent en la data de presentació de la sol·licitud.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan
competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, en el seu defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits als quals es refereix el document, amb
anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
4. En el cas que l’interessat no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o
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 de la inscripció i obtenció de dades del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears, haurà d’aportar els certificats i documents corresponents.
5. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la
documentació assenyalada, es requerirà al peticionari que esmeni el defecte o
aporti la documentació en el termini de deu dies, amb l’advertència que si un
cop passat aquest temps no ho ha fet, s’entendrà com a desistida la seva petició
i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
6. Si en qualsevol dels documents que siguin necessari presentar durant
la tramitació de l’expedient es presenten ratllades o esmenes, serà considerat
com a no presentat, i es procedirà en aquest cas conforme indica 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. La presentació d’aquesta sol·licitud suposa l’acceptació per part de
l’interessat, de tot el que conté la present convocatòria, les bases reguladores
establertes pel Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, pel qual s’estableixen les
bases reguladores de les ajudes per a la promoció de noves tecnologies en
maquinària i equips agraris, i la resta de normativa d’aplicació.

Setè
Selecció dels beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1. La selecció dels beneficiaris es farà pel procediment de concurrència
competitiva.
2. En cas que les sol·licituds amb dret d’ajuda superin les quanties que
preveu l’apartat segon d’aquesta Resolució, s’estableixen com a criteris de prioritat i preferència, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del Reial decret
456/2010, de 16 d’abril, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, els
següents:
a) Segons el tipus d’agrupació o beneficiari, entre els següents valors:
1r.-Per ser una societat cooperativa i/o una agrupació o unió d’aquestes: 5
punts.
2n.-Per ser una societat agrària de transformació (SAT) o Societat Rural
Menorquina (SRM): 4 punts.
3r.-Per ser una associació de defensa vegetal (ADV) o agrupació de defensa sanitària (ADS): 3 punts.
4t.-Per ser algun tipus de les agrupacions contemplades a l’epígraf e) del
punt 1 de l’apartat tercer, amb un mínim de 10 associats: 3 punts.
5è.-Per ser algun tipus de les agrupacions contemplades a l’epígraf e) del
punt 1 de l’apartat tercer, amb menys de 10 associats o de les agrupacions contemplades a l’epígraf d) i f) del punt 1 de l’apartat tercer: 2 punts.
b) Segons el tipus de màquina o equip:
- Marcadors d’espuma, 3 punts.
- Equips de control de gelades – broquets i automatismes, 3 punts.
- Equips de control ambiental a hivernacles, 3 punts.
- Equips anticalabruix, 2 punts.
- Equips de mesurament i control de maquinària de protecció fitosanitària, 5 punts.
- Equips de pes, de selecció o de calibratge de la collita en camp, 5
punts.
- Equips de control de reg, 2 punts.
- Bombes hidràuliques, 2 punts.
- Altres equipaments que puguin prevenir situacions d’estrès dels cultius
i la racionalització d’aquestes labors, 1punt.
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- Remolcs i plataformes recol·lectores de fruiters, 5 punts.
- Recol·lectores d’hortícoles autopropulsades o remolcades, 5 punts.
- Recol·lectores de fruiters autopropulsades o remolcades, 5 punts.
- Recol·lectora picadora de farratges, 4 punts.
- Embaladores, 3 punts.
- Sembradores de precisió, 5 punts.
- Sembradores de sembra directa, 5 punts.
- Aspiradors, 3 punts.
- Vibradors de branques o arbres inclosa recol·lecció integral, 4 punts.
- Altres equips de maquinària de sembra i recol·lecció operativa, 1 punt.
- Equips de tractaments fitosanitaris fixos, 4 punts.
- Espolsadores, 2 punts.
- Atomitzadors, 2 punts.
- Polvoritzadors, 2 punts.
- Abonadores i dipòsits annexos, 2 punts.
- Podadores o prepodadores, 3 punts.
- Destrossadores, 3 punts.
- Esfulladores a explotacions de vinya, 3 punts.
- Recollidores i trituradores de restes de poda, 3 punts.
- Altres equips de tractaments operatius, 1 punt.
- Instal·lacions per obtenir, multiplicar o seleccionar plantes hortícoles
a trasplantar i llavors, 5 punts.
- Equips agrícoles per seleccionar i/o multiplicar llavors i plantes de
viver, 5 punts.
- Remolcs mescladors, 2 punts.
- Plataformes-mànigues sanitàries, 2 punts.
- Molins acoblats a t.d.f., 2 punts.
- Distribuïdors d’adobs orgànics, inclosos purins, o remolcs d’escampar,
2 punts.
- Aplicadors per enterrar compost, fems o fangs, 2 punts.
- Carregadores telescòpiques, 2 punts.
- Mecanització d’aromàtiques o condimentàries, 5 punts.
- Altres tipus de maquinària amb funcionalitat logística, 1punt.
Puntuació addicional de la comunitat autònoma:
Les màquines: equips de tractaments fitosanitaris fixos, espolsadores, atomitzadors i polvoritzadors, 5 punts addicionals ja que la Directiva 2009/128/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides, obliga a una renovació d’aquests tipus de maquinàries.
3. Si com a resultat d’aplicar aquests criteris resultés un empat entre
dues o més màquines, tendrà prioritat aquella per la qual el seu sol·licitant no
hagi rebut subvenció en base al Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, que estableix les bases reguladores de les ajudes per a promoció de noves tecnologies en
maquinària i equips agraris, ni en base a l’Ordre del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, de 19 de febrer de 1993, de mesures d’estímul i suport per
a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, a les tres
darreres convocatòries.
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 de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de les Illes Balears, que podrà anar acompanyada 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.
Un representant del Consell Insular de Mallorca.
Un representant del Consell Insular de Menorca.
Un representant del Consell Insular d’Eivissa.
Un representant del Consell Insular de Formentera.
Secretari/ària: actuarà com a secretari/ària un dels vocals de la
Comissió avaluadora.
De la mateixa manera, podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, el
cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat del FOGAIBA.
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 anterior i emetre’n un informe que ha de servir de base per a l’elaboració de
la proposta de resolució.
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3. Per a 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.
Novè
Instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per instruir el 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.
2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, i amb informe
previ de la Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió avaluadora, pel cap del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, s’emetrà un
informe en el qual s’acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i
el seu import.
3. En la resolució de concessió s’hi haurà de fer constar que el finançament d’aquestes ajudes és a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat, i hauran de contenir els compromisos adquirits pels beneficiaris.
4. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
sis mesos a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria i serà
notificada individualment a les persones interessades. Transcorregut aquest
temps i sense haver-se notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la
sol·licitud.
5. Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs d’alçada davant
la consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes a comptar des 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.
6. 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, i el sol·licitant manifesti per escrit el manteniment de la seva sol·licitud
inicialment presentada i la acceptació de la seva ajuda.
Desè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris, a més de les restants les establertes en el Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, que estableix les bases reguladores de les ajudes per a promoció de noves tecnologies en maquinària i equips
agraris, les de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, entre elles les següents:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control de
l’Administració autonòmica, estatal i comunitària, que siguin procedents; de la
Sindicatura de comptes o d’altres òrgans de control extern i també facilitar la
informació que se’ls requereixi en relació amb les ajudes concedides.
b) Estar al corrent de les obligacions tributàries, autonòmiques i estatals, i amb la Seguretat Social, o tenir concedit ajornament o moratòria a l’hora
de cobrar l’ajuda.
c) Comprar la maquinària o l’equip sol·licitat i presentar la documentació corresponent, en la data i termes establerts.
d) No vendre la màquina objecte de subvenció en el termini de cinc
anys, a partir de la data d’adquisició.
e) Inscriure l’equip objecte de la subvenció en el Registre oficial de
maquinària agrícola de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el termini
d’un any, a comptar des de la data de concessió de l’ajuda. En el moment de presentar la sol·licitud de pagament s’haurà d’acreditar la sol·licitud d’inscripció
davant l’esmentat registre, en cas que en aquest moment estigui pendent d’inscripció.
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2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions
assenyalades serà el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb les especificitats procedimentals i organitzatives previstes en
el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions, i comprendrà 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 a justificar la realització de les actuacions objecte de
la subvenció, així com les despeses realitzades, finalitzarà sis mesos després,
comptats a partir del dia següent de la notificació de la resolució, i únicament en
seran elegibles les despeses efectuades i efectivament pagades pel beneficiari
des de la data de sol·licitud fins aquesta data.
2. Quant a la forma de justificació de la despesa realitzada i dels justificants de la despesa, serà d’aplicació el que disposa l’article 30 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; així com els Capítols II i
III, del Títol II 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.
3. Dins el termini de justificació establert, els beneficiaris hauran de
presentar la sol·licitud de pagament, segons el model oficial de l’annex II que
figura a la pàgina web http://www.caib.es. Aquesta sol·licitud anirà dirigida a la
presidenta del FOGAIBA i acompanyada de la següent documentació:
a) Documentació justificativa de les despeses realitzades (originals o
fotocòpies acarades).
La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i formalitats prevists en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE núm.
286, de 29 de novembre de 2003) i justificants de pagament.
Podran ser considerats com a justificants de pagament els següents documents:
1r. Extracte bancari en el qual hi quedi identificat el pagament realitzat,
mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del
destinatari.
2n. Factura que incorpori l’acreditació del cobrament per part del seu
emissor o persona responsable de l’empresa, amb capacitat de cobrament. A tals
efectes hauran de quedar consignades a la factura les següents dades: la data de
cobrament, la identificació amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant
del cobrament de la factura i segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l’emissor sigui persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació del concepte, l’import i la identificació del pagador i del destinatari.
4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en
dret, mitjançant el qual s’acrediti la realització efectiva del pagament.
Aquesta documentació romandrà a disposició de l’Agència Tributària i de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, per a la realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.
b) Si n’és el cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
c) Còpia de la cartilla d’inscripció o certificat d’inscripció de la màquina o de l’equip en el Registre oficial de maquinària agrícola de les Illes Balears,
o sol·licitud d’inscripció en aquest mateix.
d) Tres ofertes de diferents proveïdors: en el cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, haurà de presentar tres ofertes de diferents proveïdors,
amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació dels serveis o el lliurament dels béns, llevat que l’adquisició s’hagi fet abans de presentar la sol·licitud, quan així s’hagi establert, o que per les característiques
especials de la despesa subvencionable no existeixi en el mercat un nombre suficient de proveïdors.
e) Memòria justificativa de l’elecció: quan l’equip adquirit no correspongui a la millor oferta econòmica.
4. En el cas que l’interessat no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o
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 de la inscripció en el Registre oficial de maquinària agrícola de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, haurà d’aportar els certificats corresponents.
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5. Per al pagament de l’ajuda:
-En el cas de maquinària mòbil serà necessària la inscripció de la màquina o de l’equip en el Registre de maquinària agrícola. La comprovació d’aquest
extrem la realitzarà d’ofici el FOGAIBA, ja que la presentació de la sol·licitud
de pagament en suposa l’autorització per a la seva comprovació, davant la
Direcció General d’Agricultura, tret de manifestació expressa en contra.
-En el cas de maquinària estàtica i equips fixos, serà necessària la prèvia
certificació del FOGAIBA de la seva adquisició i instal·lació. La comprovació
d’aquest extrem la realitzarà d’ofici el FOGAIBA, ja que la presentació de la
sol·licitud de pagament en suposa l’autorització per a la seva comprovació, tret
de manifestació expressa en contra.
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amb una durada de (3) ____________________________________
Els membres de l’agrupació acorden i es comprometen a (4)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària, un cop justificat el compliment de la finalitat i l’aplicació de l’ajuda. La no presentació de la documentació justificativa en el termini
establert suposarà l’incompliment al qual és d’aplicació el que preveu el punt 2
de l’apartat desè de la present Resolució.
Dotzè
Compatibilitat de les ajudes
1. Les ajudes objecte de la present convocatòria seran compatibles 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, amb les limitacions establertes a l’article 19 del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre, i sempre que no superin els límits especificats a
l’article 4.9 de l’esmentat Reglament.
2. No obstant això, l’obtenció concurrent d’ajudes atorgades per a la
mateixa finalitat per totes les Administracions o d’una altra entitat pública o privada, nacional o internacional, quan l’import total de les subvencions rebudes
per cada beneficiari superi les limitacions esmentades, donarà lloc a la reducció
proporcional que correspongui en el límit de les subvencions regulades per
aquesta convocatòria, fins ajustar-se a aquest límit.
Si encara així la suma de subvencions suposa una intensitat de l’ajuda
superior als màxims establerts en la normativa comunitària, es reduirà fins al
límit esmentat.
Tretzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà l’establert en el
Reial decret 456/2010, de 16 d’abril, sobre les bases reguladores de les ajudes
per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, així com
l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el
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 i altra normativa vigent.
Catorzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 3 de juny de 2010
La presidenta del FOGAIBA
Mercè Amer Riera
ANNEX I

I acorden nomenar com a representant davant l’Administració a efectes de
complir les finalitats de l’agrupació, i mentre aquesta duri, a D.
________________________________________
amb DNI núm.: __________________,
i amb domicili al C/ ____________________________________________
de __________________________ C.P. ____________
telèfon ____________________.
RELACIÓ DE MEMBRES
Noms i llinatges

DNI

Firma

......................................

.......................

......................

......................................

.......................

......................

......................................

.......................

......................

(1) S’adjunta fotocòpia del DNI de cada component.
(2) S’ha d’indicar, breument, el motiu: adquisició i ús de maquinària en
comú, realització d’obres, contractació de serveis, etc.
(3) Com a mínim la de la realització o execució de les obres. Si l’agrupació ha de concertar un préstec, la durada serà, com a mínim, la d’amortització. Si es tracta de l’ús d’una màquina o equip, la durada haurà de ser, com a
mínim, la d’amortització de la màquina o equip. Podrà ser també indefinida, o
ajustar-se a allò que estableix la normativa específica de la línia d’auxili, 5 anys
després de la inscripció.
(4) S’hauran d’esmentar clarament els compromisos financers i les responsabilitats civils i solidàries, així com també els acords quant a peticions i tramitacions a presentar a l’Administració, ajustant-se a allò que estableix a cada
norma legislativa reguladora.
ANNEX IV
Zona qualificada com a zona de muntanya o altres zones amb dificultats,
d’acord amb el senyalat en 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), a les Illes
Balears.
Zona de muntanya:
Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca,
Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Pollença,
Puigpunyent, Selva, Sóller, Santa Maria del Camí i Valldemossa.

Consultar model oficial a la pàgina web http://www.caib.es.

ANNEX II

Altres zones amb dificultats:
Alaior, Campos, Ciutadella de Menorca, es Castell, es Mercadal, es
Migjorn Gran, Ferreries, Formentera, Maó, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan
de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Sant Lluís, Santa Eulària des Riu i Ses
Salines.

Consultar model oficial a la pàgina web http://www.caib.es.
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ANNEX III
AGRUPACIONS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA
Les persones que apareixen a la següent relació, amb les dades que s’exposen
(1), acorden constituir una agrupació amb l’objecte de (2)
__________________________
_____________________________________________________

Num. 13153
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de juny de 2010
per la qual es convoquen, per a l’any 2010, ajudes per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola
El Reial decret 457/2010, de 16 d’abril (BOE núm. 111, de 7 de maig de
2010), estableix les normes generals per a la concessió d’ajudes per a la conversió en ferralla de tractors i màquines automotrius agrícoles, obsolets, perillo-

