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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 17669
Resolució de 29 de juliol de 2010, del director general de Qualitat
dels Serveis de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de la vuitena relació d’entitats locals adherides al Conveni Marc, de 17 de desembre de 2007, entre
l’Administració general de l’Estat i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a la implantació d’una xarxa d’Oficines
Integrades d’atenció al ciutadà a l’àmbit territorial de l’esmentada comunitat autònoma
El Conveni Marc subscrit, el 17 de desembre de 2007, entre
l’Administració general de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a la implantació d’una xarxa d’Oficines Integrades d’atenció al ciutadà a
l’àmbit territorial de l’esmentada comunitat autònoma, en vigor des del 12 de
gener de 2008, estableix a la seva clàusula desena: ‘Les obligacions assumides
entre les Administracions intervinents i les entitats locals que s’adhereixin al
Conveni Marc produiran efectes des de la publicació de l’adhesió al ‘Butlletí
Oficial de les Illes Balears’ fins a l’extinció del Conveni Marc pel transcurs dels
terminis o per la concurrència de les circumstàncies previstes a la clàusula anterior’.
Una vegada conclosa la tramitació prevista a la clàusula dotzena del referit Conveni Marc, ha culminat l’adhesió d’una sèrie d’entitats locals, per la qual
cosa es procedeix a la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta vuitena relació perquè es produeixi l’efectiva entrada en vigor de les adhesions al Conveni. Per tot això, resolc:
Primer
Publicar la vuitena relació d’entitats locals que s’han adherit al Conveni
Marc subscrit, el 17 de desembre de 2007, entre l’Administració general de
l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la implantació d’una
xarxa d’Oficines Integrades d’atenció al ciutadà a l’àmbit territorial de l’esmentada comunitat autònoma, i que són les següents:
Consell de Mallorca
Segon
En conseqüència, a partir de la data de publicació de la present resolució,
les esmentades entitats locals podran rebre i registrar escrits i comunicacions
dirigits als òrgans i entitats de dret públic de l’Administració general de l’Estat
i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes
facilitats es produiran en els termes previstos per les clàusules de l’esmentat
Conveni Marc, subscrit el 17 de desembre de 2007 i publicat al Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 6, de 12 de gener de 2008, així com en les instruccions
que emanen de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Conveni.
Palma, 29 de juliol de 2010
El director general de Qualitat dels Serveis
Fernando Monar Rubia

—o—
Num. 18010
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d’agost de 2010 per la qual
es convoquen ajudes per a capital circulant en el sector primari,
per a l’exercici 2010
La crisi financera mundial s’ha intensificat i els seus efectes en el sector
primari estan resultant més intensos, atesa la preocupant situació anterior d’aquest sector.
El Govern és conscient que s’han d’adoptar mesures eficients per garantir
la liquiditat de les empreses agràries i pesqueres, ja que actualment aquesta
manca de liquiditat en pot afectar la seva supervivència.
Per això és necessari fer una actuació urgent i decidida per tal d’injectar
liquiditat al sector mitjançant la creació d’una línia d’ajudes de capital circulant,
complementada amb el suport avalat d’aquestes operacions de crèdit i les ajudes a les despeses d’obertura i estudi.
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El 14 de març de 2009 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 38 la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de març de 2009 per la qual es convoquen ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l’exercici 2009.
Tenint en compte que la demanda d’ajudes per a capital circulant en el sector
primari s’ha incrementat respecte allò previst inicialment, atesa la importància
de potenciar el sector primari en aquests moments de crisi i vista la disponibilitat pressupostària, resulta necessari realitzar una nova convocatòria d’aquest
tipus d’ajuts.
El 17 de març de 2005 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 43 l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
mitjançant la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els
sectors agrari i pesquer, que inclou entre els seus objectius, a l’article 1.2 m)
totes aquelles activitats d’utilitat pública o d’interès social o la consecució d’una
finalitat pública, relacionades amb els sectors agrari i pesquer, i que les corresponents convocatòries podran especificar.
El Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de las Illes Balears, en l’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.
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 agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), 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.
Mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes
Balears (BOIB núm. 84, de 5 de juny de 2010) queda extingida la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, i totes les seves direccions
generals i entitats adscrites o integrades en la mateixa passen a estar adscrites o
integrades en la Conselleria de Presidència.
L’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, estableixen que correspon aprovar la convocatòria d’aquestes 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, 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 ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes per al finançament de capital circulant al sector primari, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.
2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
Es destina a aquesta convocatòria un import total màxim de tres-cents
quaranta-quatre mil euros (344.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, amb la possibilitat d’ampliarne els crèdits assignats, distribuïts en les anualitats següents:
Any 2010:
Any 2011:
Any 2012:
Any 2013:
Any 2014:

95.000,00€
90.000,00€
74.000,00€
52.000,00€
29.000,00€
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Any 2015:
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4.000,00€

Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta Resolució els
que realitzin les actuacions previstes a l’apartat quart i que siguin:
a) Titulars d’explotacions agràries inscrites, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, en el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears (RGEA), regulat pel Decret 53/2006, de
16 de juny (BOIB núm. 88, de 22 de juny de 2006).
El FOGAIBA comprovarà d’ofici les inscripcions i dades del RGEA, ja
que presentar la sol·licitud d’ajuda suposa l’autorització al FOGAIBA per ferne la comprovació, tret de manifestació expressa en contra.
b) Armadors, persones físiques o jurídiques, de bucs pesquers.
c) Cooperatives agràries i Societats Agràries de Transformació (SAT)
que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament registrades i que compleixin les obligacions formals
d’actualització i lliurament de les seves dades.
2. No poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones que varen
ser beneficiàries de les ajudes convocades mitjançant la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
de 13 de març de 2009, per la qual es convoquen ajudes per a capital circulant
en el sector primari, per a l’exercici 2009, i que varen formalitzar el préstec amb
dret a l’ajuda prevista en la convocatòria esmentada.
3. 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. La
sol·licitud la podrà presentar l’agrupació o bé un dels seus integrants, amb el
consentiment manifest de la resta.
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.
4. En el cas de Societats Rurals Menorquines (SRM), la sol·licitud
podrà presentar-la la SRM o un dels integrants, amb el consentiment manifest
de la resta de socis.
5. A més dels requisits establerts en els punts anteriors, s’han de complir els requisits prevists a l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10
de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, com també els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
subvencions.
6. Els requisits generals establerts en el punt 1 s’han de mantenir durant
un termini d’un any, comptat des de la data de la resolució per la qual es concedeix l’ajuda.
7. Les persones, entitats i associacions en qui concorri alguna de les
prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, no poden ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta
Resolució. Cal justificar que no s’està sotmès a aquestes prohibicions de la
manera establerta a l’apartat 6 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, abans esmentat.
8. 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 estan al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es comprovi el que
disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar abans que es dicti la proposta de resolució per
la qual es concedeix l’ajuda.
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, la persona interessada podrà autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, per a la comprovació d’ofici del compli-
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ment de l’esmentat requisit, i en aquest cas no serà necessària la presentació dels
certificats corresponents.
9. De conformitat amb el que disposa l’article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiàries 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. Són subvencionables els préstecs que es concertin amb entitats bancàries per al finançament d’operacions de circulant, sempre que reuneixin les
condicions que s’estableixen a continuació:
1.1 Els préstecs han de ser posteriors a la sol·licitud d’ajuda.
1.2 L’import mínim del préstec serà de 4.000,00 euros.
1.3 La quantia màxima del préstec serà:
a) En el cas de la lletra a) del punt 1 de l’apartat tercer d’aquesta
Resolució i de SAT de producció serà de 40.000,00€ per explotació, calculats
com s’estableix a continuació:
a.1.- Per a beneficiaris de les ajudes previstes a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
de 18 de gener de 2008, de convocatòria, per a l’any 2008, de determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i a la ramaderia:
Import de l’ajuda percebuda
Menys de 3.000€
De 3.000€ a 5.000€
De 5.001€ a 8.000€
De 8.001€ a 10.000€
De 10.001€ a 12.000€
De 12.001€ a 15.000€
Més de 15.000€

Quantia màxima del préstec
0€ de préstec
4.000€ de préstec
10.000€ de préstec
15.000€ de préstec
20.000€ de préstec
30.000€ de préstec
40.000€ de préstec

En el cas de titulars d’explotacions agràries que hagin adquirit drets de
determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i a la ramaderia, posteriorment al termini de sol·licituds de la convocatòria d’ajudes prevista a la
Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de gener de 2008 i que, per tant,
no han estat beneficiaris d’ajuda per aquesta convocatòria de 2008, es tendran
en compte, per al càlcul de la quantia màxima del préstec, les dades que constin
a la seva sol·licitud d’ajudes directes a l’agricultura i la ramaderia per a l’any
2009, sempre que el beneficiari de les ajudes del 2008, el qual ostenta la preferència, no sol·liciti el préstec.
En el cas de joves agricultors que s’hagin incorporat a l’activitat dins el
marc d’ajudes previstes a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de
desembre de 2007, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, per a l’exercici 2008, les subvencions destinades a la instal·lació
de joves agricultors o hagin sol·licitat l’ajuda per a la incorporació en base a la
convocatòria prevista a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 10 de
desembre de 2008, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2009, aquestes subvencions, es tendran en compte, per al càlcul de la quantia màxima del préstec,
les dades de la sol·licitud d’ajudes comunitàries directes a l’agricultura i a la
ramaderia de 2009.
a.2.- Per a cultius:
Hortalissa de regadiu, inclosa patata
Hivernacle
Vinya
Fruiters de regadiu
a.3.- Per a ramat:
Bucs d’abelles
Truges
Equins
Gallines

8.000€/ha
30.000€/ha
5.000€/ha
5.000€/ha
25€/buc
100€/mare reproductora
150€/animal major d’1 any
250€/UBM

El límit de cada apartat serà acumulable sense que es pugui superar la
quantia màxima fixada per explotació.
Per al càlcul d’aquesta quantia es tendran en compte les dades que en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds obrin en el Registre
general d’explotacions agràries (RGEA) i en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA). Aquestes dades es comprovaran d’ofici per part del FOGAIBA,
excepte manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació de la
sol·licitud d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització.
En el cas que vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA i/o
a la Conselleria de Presidència per a l’obtenció d’aquestes dades, haurà d’aportar un document de denegació i els certificats corresponents.
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b) En el cas de la lletra b) del punt 1 de l’apartat tercer d’aquesta
Resolució:
b.1.- Amb caràcter general, serà de 40.000,00€ per armador, calculats com
s’estableix a continuació:
b.1.1 Càlcul base:
Import de vendes declarades el 2008
Quantia màxima del préstec
Menys de 6.000€
0€ de préstec
De 6.000€ a 12.000€
10.000€ de préstec
De 12.001€ a 15.000€
13.000€ de préstec
Més de 15.000€
24.000€ de préstec

SGR: 100% del cost de l’aval, amb una limitació del 0,75% anual sobre l’import avalat.
c) Els interessos del préstec: es pagarà l’equivalent a dos punts d’interessos anuals.

b.1.2 Càlcul addicional: la quantia màxima del préstec prevista en el punt
b.1.1 es podrà incrementar d’acord amb els següents criteris:
b.1.2.1 Embarcacions de la modalitat d’art menor i palangre de fons:
Per a aquelles que hagin tengut reconeguda la professionalitat durant
l’any 2008, s’incrementarà en un 50%.
Per a aquelles que hagin tengut autorització durant l’any 2008 per a
la pesca dins les reserves marines o parcs nacionals, s’incrementarà en 4.000,00
euros.
b.1.2.2 Embarcacions de la modalitat de pesca d’arrossegament:
Per a aquelles que s’hagin acollit a una reducció de l’esforç pesquer
durant l’any 2008, s’incrementarà en un 66,66%.
b.1.2.3 Embarcacions de la modalitat d’encerclament i palangre de superfície:
Per a aquelles que s’hagin acollit a una reducció de l’esforç pesquer
durant l’any 2008, s’incrementarà en un 66,66%.
b.2.- No obstant això anterior, en el cas d’armadors que hagin participat
en el Pla d’Acció del Sector Pesquer, conforme el que preveuen els Acords del
Consell de Ministres dels dies 3 de juny i 22 de juliol de 2005, la quantia màxima del préstec podrà ser del 80% de l’import de la primera amortització del
préstec subscrit, amb un límit de 100.000,00€. Aquest límit serà d’aplicació
sempre que resulti més avantatjós que els calculats en funció del que preveu el
punt b.1 anterior.
Per al càlcul de les quanties previstes en el punt b.1, es tendran en compte les dades que a data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds
obrin a la Direcció General de Pesca. Aquestes dades seran comprovades d’ofici pel FOGAIBA, llevat de manifestació en contra del peticionari, atès que amb
la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’entén atorgada aquesta autorització.
En cas que es vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA
per a l’obtenció d’aquestes dades, s’haurà d’aportar un document de denegació
i els documents justificatius corresponents.
c) En el cas de cooperatives i de SAT de comercialització, serà de
40.000,00€ per peticionari.
1.4 Excepcionalment, els límits establerts a l’epígraf 1.2 anterior no
seran d’aplicació per als beneficiaris que disposin de resolució de concessió de
l’ajuda convocada mitjançant la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de març de 2009, per
la qual es convoquen ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l’exercici 2009, que no varen formalitzar el préstec corresponent i que, per tant, no
varen percebre l’ajuda inicialment concedida; sempre que aquests beneficiaris
sol·licitin expressament que es prenguin en consideració els límits màxims d’ajuda prevists en la primera resolució de concessió.
1.5 El termini del préstec serà de cinc anys, el primer dels quals serà de
carència en l’amortització del principal.

2. En la presentació de les sol·licituds es tendran en compte les
següents condicions:
2.1 Només s’admet una sol·licitud per beneficiari. En cas que es presenti més d’una sol·licitud dins el termini establert, només es tendrà en compte la
que s’hagi presentat en darrer lloc.
2.2 Si un soci d’una agrupació sense personalitat jurídica o una Societat
Rural Menorquina presenta una sol·licitud i l’agrupació o la SRM en presenta
una altra, només es tendrà en compte la sol·licitud presentada per la SRM o l’agrupació.
2.3 Només es podrà presentar una sol·licitud per explotació.

2. Els préstecs que es concertin per al finançament d’operacions de circulant podran comptar amb un aval d’ISBA SGR.
3. Es subvencionaran:
3.1 Les despeses inicials d’obertura del préstec i les despeses d’estudi
per concedir l’aval.
3.2 El cost de l’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes
Balears ISBA SGR.
3.3 Part dels interessos del préstec.
Cinquè
Tipus i límit de les ajudes
1. L’import màxim de subvenció no pot superar en cap cas els set mil
cinc-cents euros (7.500,00€) per beneficiari.
2. La quantia de les ajudes serà:
a) Despeses inicials d’obertura del préstec i despeses d’estudi per concedir l’aval quan es tracti d’un aval de la Societat de Garantia Recíproca de les
Illes Balears ISBA SGR: es finança el 100% de les despeses d’obertura del préstec i de les despeses d’estudi per concedir l’aval, amb una limitació del 0,50%
sobre l’import del préstec, en ambdós casos.
b) L’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears ISBA

Sisè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
fins al dia 31 d’agost de 2010.

3. Les sol·licituds d’ajuda, les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura a l’annex I, s’han d’adreçar al president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, i s’han de presentar en el registre d’entrada del
FOGAIBA, en el registre d’entrada de la Conselleria de Presidència o a qualsevol dels registres prevists a 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, el model de les quals es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, han d’adjuntar la documentació
següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIF del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant i document acreditatiu de la representació, si n’és el cas.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts, del reglament o de l’escriptura
de constitució de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent, si
escau.
d) En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, també s’ha d’aportar:
Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de
funcionament que han subscrit tots els membres.
Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del NIF
de l’agrupació, en cas de disposar-ne.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es
facin constar expressament els compromisos d’execució que assumeix cadascun.
Nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb
poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació com
a beneficiària.
Document subscrit per tots els membres de l’agrupació en què es faci
constar el compromís de no dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el
termini de prescripció que preveu l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
e) Document de domiciliació bancària (imprès TG002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’ha d’aportar
aquest document de cadascun dels membres.
f) En el cas d’integrants d’agrupacions sense personalitat jurídica i
Societats Rurals Menorquines, document que acrediti la conformitat de la resta
d’integrants de l’agrupació o SRM amb la presentació de la sol·licitud.
g) Full d’assentament del buc, en cas d’armadors.
h) Còpia del préstec subscrit en el marc del Pla d’Acció del Sector
Pesquer, en cas d’armadors.
4. En el cas que, amb ocasió de la tramitació d’altres expedients en el
FOGAIBA o a la Conselleria de Presidència, ja s’hagi presentat algun d’aquests
documents, no serà necessari aportar-lo de nou i n’hi haurà prou que s’esmenti
l’expedient en què consta o, en el seu cas, que aquesta informació es trobi a la
base de dades documental prevista en el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no
obstant, l’acreditació de facultats ha de ser vigent en la data que es presenta la
sol·licitud.
5. En cas que l’interessat no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la
Conselleria de Presidència per a l’obtenció dels certificats d’estar al corrent de
les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social,
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per a la comprovació d’inscripcions i obtenció de dades del Registre general
d’explotacions agràries o per la comprovació de les dades davant la Direcció
General de Pesca per al càlcul de la quantia màxima del préstec, haurà d’aportar els certificats o documents corresponents.
6. Si la sol·licitud té algun defecte o no es presenta tota la documentació preceptiva, 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, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i, havent-ne dictat una resolució
prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
7. En cas que algun dels documents que s’hagi de presentar en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient contingui informació ratllada o
esmenada, es considerarà com a no presentat, i s’actuarà com 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.
8. La presentació de la sol·licitud d’ajuda suposa l’acceptació, per part
de l’interessat, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes en l’Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005,
esmentada, i la resta de normativa d’aplicació.
Setè
Selecció dels beneficiaris
1. La selecció de les persones o entitats beneficiàries s’ha de dur a
terme per estricte ordre d’entrada i fins que els fons destinats a les convocatòries ho permetin. A aquest efecte es considerarà presentada la sol·licitud quan
estigui correctament emplenada i adjunti tota la documentació requerida.
2. Les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, a
mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de
l’article 17 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions.
Vuitè
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.
2. La resolució dels expedients l’ha de dictar el vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes, i d’acord amb l’informe previ del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, en el qual, en cas de ser favorable, s’ha d’acreditar la legalitat i l’import de l’ajuda.
3. El termini màxim per dictar-ne una resolució expressa i notificar-la
individualment als interessats és de sis mesos comptadors des de la presentació
de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que se n’hagi notificat una
resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada.
4. L’ajuda prevista a la resolució de concessió tendrà caràcter màxim.
5. Rebuda la resolució, el beneficiari haurà de formalitzar el préstec i,
en el seu cas, l’aval com a màxim el 15 d’octubre de 2010.
6. L’efectivitat de la resolució queda condicionada a la presentació,
com a màxim el 15 d’octubre de 2010, de la justificació d’haver formalitzat el
préstec i, si n’és el cas, l’aval en termini, mitjançant la sol·licitud de pagament,
que inclourà el compte justificatiu amb el contingut mínim que figura al model
de l’annex II. Aquestes sol·licituds, el model de les quals es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es, han d’adjuntar una còpia del préstec
i, si n’és el cas, de l’aval. En cas de no aportar el justificant la subvenció concedida quedarà sense efecte.
7. Una vegada presentat el justificant, es procedirà a la modificació, si
cal, de la resolució de concessió per tal d’adequar-la a les condicions finalment
subscrites, de conformitat amb el que disposa l’article 24 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
8. Contra la resolució dictada es pot interposar un recurs d’alçada
davant el conseller de Presidència, en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb 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.
Novè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les que estableix 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 l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
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Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions en els sectors agrari i pesquer.
2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment d’aquestes obligacions
és el que preveu l’esmentat Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des de la revocació o el reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora, segons
pertoqui, fins a la imposició de les sancions corresponents.
Desè
Justificació i abonament de l’ajuda
1. El primer pagament de l’ajuda es farà efectiu en el moment de justificar la formalització del préstec i es pagaran les despeses d’obertura del préstec, les despeses d’estudi per a la concessió de l’aval i el cost de l’aval que prèviament s’ha abonat.
2. El segon pagament es farà efectiu el novembre de 2010 i es pagarà
la part de subvenció corresponent als interessos abonats des de la subscripció
del préstec fins al 31 d’octubre de 2010.
3. Els pagaments següents es faran efectius dues vegades a l’any:
1r.- El mes de maig: es pagarà la part de subvenció corresponent als interessos abonats des de l’1 de novembre fins el 30 d’abril.
2n.- El mes de novembre: es pagarà la part de subvenció corresponent als
interessos abonats entre l’1 de maig i el 30 d’octubre i el cost de l’aval abonat.
4. El darrer pagament, corresponent a maig de 2015, es pagarà la part
de subvenció corresponent als interessos abonats entre l’1 de novembre i fins a
la finalització del préstec.
5. Per a poder realitzar els pagaments es sol·licitarà:
a) Un certificat de l’entitat bancària que el crèdit no s’ha cancel·lat ni
s’ha amortitzat anticipadament i que el beneficiari es troba al corrent del pagament de les quotes.
b) Un certificat d’ISBA SGR que acrediti el compliment del pagament
del cost de l’aval, quan sigui procedent el pagament per aquest concepte.
El FOGAIBA comprovarà d’ofici les dades dels punts a) i b). En cas de
no autoritzar-ho expressament, haurà de ser presentat pel beneficiari.
Els documents a) i b) tampoc no seran necessaris per al primer pagament.
6. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària i amb l’autorització prèvia de la directora gerent del
FOGAIBA, una vegada efectuades les corresponents verificacions i controls, i
una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual va ser concedida.
Onzè
Incompatibilitat de les ajudes
Aquestes ajudes són incompatibles amb altres ajudes que qualsevol administració pública o entitat privada atorgui o hagi atorgat al beneficiari per a la
mateixa finalitat.
Dotzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableix
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de subvencions, com també els preceptes que siguin d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 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.
Tretzè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 4 d’agost de 2010
El vicepresident del Fogaiba
Fernando Pozuelo Mayordomo
Per delegació de firma
Resolució de 30 de juliol de 2010
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Data i signatura
ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda per a capital circulant en el sector
primari, exercici 2010
Línia d’ajuda: CC-10
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom/Raó social
NIF
Adreça a afectes de notificacions
Correu-e
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
NIF
Declaració responsable a la qual es faci constar:
1.
Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent
per a la concessió d’ajudes que es demanen.
2.
Que s’autoritza, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les dades de
caràcter personal que voluntàriament es faciliten, 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. Que s’autoritza 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 dades a la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears. Que es té coneixement del dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar aquestes dades gratuïtament, mitjançant un escrit al
responsable del fitxer, a: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears. C/ Foners 10. 07006 Palma de Mallorca. Illes Balears.
3.
Que, si n’és el cas, i de conformitat amb el que estableix l’article
4.2 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 7 d’octubre de 2008,
per la qual es regula la base de dades documental creada pel Decret 53/2006,
de 16 de juny, del Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears,
s’autoritza el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per
obtenir els documents necessaris existents a la base documental.
4.
Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons els apartats
1 i 2 de l’article 10 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 27 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
5.
Que s’autoritza el FOGAIBA per comprovar d’ofici davant la
Conselleria de Presidència el compliment dels requisits prevists a la convocatòria.
6.
Que s’autoritza el FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, per
comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas de no presentar els certificats corresponents.
7.
Que, si n’és el cas, es tenen 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 ___________________€
8.
Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud, incloses
totes les seves parts, són vertaderes.
9.
Que, si n’és el cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent de l’entitat a la qual representa o que es té poder suficient per a sol·licitar
l’ajuda.
Compromís de:-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.
-Facilitar la realització de controls, tant administratius com sobre el terreny,
que l’autoritat consideri necessaris per verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
Indicació que la documentació és vigent i de l’expedient en el qual consta
Relació de la documentació que s’adjunta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda convocada pel president del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per a capital
circulant en el sector primari, en la qual s’especifiqui l’import màxim del
préstec, que s’ha de tenir en compte.

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda per a capital circulant en el sector primari, exercici 2010
Línia d’ajuda: CC-10
Dades identificadores del sol·licitant:
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social
DNI/NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI/NIF:
Sol·licitud expressa del pagament de l’ajuda
Relació de la documentació que s’adjunta:
Còpia del préstec formalitzat amb el Banc
Còpia de l’aval formalitzat, si n’és el cas
Declaració responsable del beneficiari on es compromet a prestar la seva
col·laboració en les actuacions de comprovació i verificació que
l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries, per tal de
comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Autorització expressa al FOGAIBA per a demanar d’ofici al Banc senyalat a
l’adjunt, el certificat que acrediti la no cancel·lació del préstec, i a ISBA SGR
el certificat del compliment del pagament del cost de l’aval.
Memòria justificativa en la qual es faci constar:
Concepte
Import (€)
Despeses d’obertura del préstec
Despeses d’estudi de l’aval, en cas de comptar amb un aval d’ISBA SGR
Interessos
Cost de l’aval, en cas de comptar amb un aval d’ISBA SGR
Import total
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada
Entitat/Procedència del fons
Quantia (€)
Lloc, data i signatura

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 18027
Resolució del secretari general de la Conselleria d’Economia i
Hisenda de 6 d’agost de 2010, de suplència del cap de la Unitat
de Gestió Econòmica
Antecedents
1. L’article 33.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la
suplència dels òrgans administratius, que no siguin òrgans superiors ni directius,
s’ha de fixar pel superior jeràrquic entre els titulars d’altres òrgans del mateix
rang o del rang immediatament inferior.
2. D’altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 6.3 d’aquesta mateixa Llei, tenen la consideració d’òrgans administratius, a més dels òrgans superiors i directius, les unitats administratives (departaments, serveis, seccions o
negociats) a les quals s’atribueixen funcions que despleguen efectes jurídics
davant terceres persones o l’actuació dels quals té caràcter preceptiu. Aquest és
el cas, en particular, del cap de la Unitat de Contractació i del cap de la Unitat
de Gestió Econòmica, els quals, com a responsables immediats d’aquestes unitats d’acord amb la relació de llocs de treball vigent, constitueixen unitats administratives que gaudeixen de la condició d’òrgans administratius des del
moment en què la legislació sectorial els atribueix el compliment de determinades funcions de caràcter preceptiu.
Així es dedueix, en el primer cas, de l’article 3 del Decret 147/2000, de
10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a tenor del qual el secretari de les meses de contractació ho ha de ser el
cap de la Unitat Administrativa de Contractació que tramiti l’expedient corresponent. El mateix s’ha de dir pel que fa al cap de la Unitat de Gestió Econòmica,

