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a) El president o la presidenta.
b) El vicepresident o la vicepresidenta.
c) El Consell de Direcció.
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Es modifica la numeració del títol V del Decret 32/2006, relatiu a la dissolució de l’Institut Balear de la Joventut, el qual passa a ser el títol IV del
Decret.

3. Els òrgans de gestió són aquests:
Article desè
a) El director o la directora.
b) Els sotsdirectors i les sotsdirectores, si escau.
4. El Comitè de Participació Municipal s’estableix com a òrgan de consulta i
participació d’entitats locals, de caràcter facultatiu.
Article quart
Es modifica el punt d) de l’article 10 del Decret 32/2006, que passa a tenir
la redacció següent:
d) Aprovar els comptes anuals de l’entitat, d’acord amb el que disposa el Decret
128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la norma
que el substitueixi.
Article cinquè

Es modifica la disposició addicional cinquena del Decret 32/2006, que
passa a tenir la redacció següent:
1. L’Institut se subroga, en tot allò jurídicament possible, en el lloc del consorci Turisme Jove de les Illes Balears, la titularitat dels contractes, els convenis,
els concerts i qualssevol altres negocis i relacions jurídiques que se’n derivin,
tant de l’adscripció dels béns o drets que es considerin oportuns com de qualsevol altre expedient administratiu o negoci jurídic subjecte al dret privat.
2. La subrogació comporta assumir el total de l’actiu i del passiu del consorci
Turisme Jove i continuar les relacions i els negocis que hagi iniciat i que siguin vigents en la data en què es dissolgui, de manera que es produeixi un traspàs
en bloc de drets, deutes i obligacions del consorci a l’IB-Jove, i també tot tipus
de negocis, actuacions i posicions jurídiques diverses.
3. L’IB-Jove assumeix i continua totes les relacions laborals i contractuals de
les quals és titular el consorci Turisme Jove en el moment de dissoldre’s.

Es modifica el punt o) de l’article 12 del Decret 32/2006, que passa a tenir
la redacció següent:
o) Formular els comptes anuals de l’IB-Jove i la memòria explicativa de la
gestió anual, d’acord amb el que disposa la normativa aplicable sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article sisè

4. L’IB-Jove ha de prosseguir els expedients relatius a les finalitats de l’entitat,
les funcions o competències dels quals corresponguin ara a l’IB-Jove, tant els
que estan en tramitació en el consorci Turisme Jove de les Illes Balears —qualsevol que en sigui la fase o l’estat—, com els acabats que continuïn produint
efectes jurídics, i, en cap cas, no es pot produir cap lesió o perjudici a tercers
interessats.
Disposició derogatòria

S’introdueix un capítol IV en el títol II del Decret 32/2006, que conté l’article 13 bis i que queda redactat de la manera següent:

1. Es deroga la disposició transitòria introduïda pel Decret 77/2008, de 4
de juliol, en el Decret 32/2006, per tal de deixar sense efecte la transitorietat que
introdueix i les disposicions que inclou.

Capítol IV
Òrgans de consulta i participació

2. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles.

Article 13 bis
El Comitè de Participació Municipal
1. Es pot constituir un comitè de participació municipal com a òrgan de participació de les entitats públiques locals, amb la finalitat de permetre la implicació
de les administracions municipals on radiquen instal·lacions i centres afectats
per l’aplicació d’aquest Decret en la consecució de les finalitats que té assignades l’Institut Balear de la Joventut.
2. El Comitè ha d’estar integrat per una persona en representació de cada ajuntament en el territori del qual radiquin les instal·lacions i els centres esmentats,
que ha de designar la corporació local corresponent.
3. La continuació del Comitè es condiciona a la gestió efectiva, per part de l’IBJove, de les instal·lacions, els centres i els serveis radicats en els termes municipals corresponents, de manera que la participació dels ens locals pot acabar
en el moment en què es traspassin efectivament als consells insulars les competències en matèria de joventut i lleure. Un cop efectuat el traspàs, el Consell
de Direcció ha de decidir sobre la continuïtat del Comitè.
4. Les funcions del Comitè són emetre informes sobre qüestions de la seva competència i altres funcions de consulta en general. El Comitè ha d’actuar sempre
que li ho requereixin la resta d’òrgans de l’IB-Jove. La seva participació és facultativa i no vinculant.
Article setè
Es modifica la numeració del títol III del Decret 32/2006, relatiu al règim
jurídic, econòmic i financer, el qual passa a ser el títol II del Decret.
Article vuitè
Es modifica la numeració del títol IV del Decret 32/2006, relatiu al règim
del personal, el qual passa a ser el títol III del Decret.
Article novè

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 de desembre de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 28267
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a les indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de
gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum
humà
El Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, estableix les bases reguladores
per a la concessió de les ajudes destinades a les explotacions ramaderes, les
indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la
millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (BOE núm. 168, de 12 de juliol de 2008).
L’article 21 de l’esmentat Reial decret atribueix als òrgans competents de
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la comunitat autònoma la instrucció, la resolució i el pagament de les ajudes, per
la qual cosa resulta necessari convocar les ajudes esmentades en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adaptades a les particularitats
organitzatives i procedimentals d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del
Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, mitjançant aquesta Resolució.
A les Illes Balears, atès el petit volum que es maneja, el sector de gestió
de subproductes no està suficientment desenvolupat. Vist que el pressupost disponible no és suficient per abastar tot el procés i que el primer pas en la gestió
dels subproductes s’ha de realitzar en l’origen d’aquests, es creu convenient
convocar l’ajuda només destinada a les indústries agroalimentàries i als escorxadors.
L’esmentat Reial decret estableix que aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de
minimis.
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en virtut del que preveu el Reial decret citat, finançarà aquestes ajudes que s’han de regir per les
bases que s’hi estableixen, per la qual cosa s’ha d’aprovar la convocatòria i fixar
el procediment i determinats extrems per a la concessió de les ajudes.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2a)
assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la Conselleria
competent en matèria 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.
Segons el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
23 de desembre de 2005, per la qual es 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.
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 Balear, i totes les seves direccions generals i
entitats adscrites o integrades passen a estar adscrites o integrades a la
Conselleria de Presidència.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, correspon
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant 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
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Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a la present convocatòria es destina un import màxim de seixanta-sis mil vuit-cents quaranta-dos euros (66.842,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
2. Les ajudes establertes a la present Resolució seran a càrrec del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), de conformitat amb
el que disposa l’article 22 del Reial decret 1178/2008, anteriorment esmentat,
amb la transferència prèvia de les quantitats que corresponguin per atendre el
seu pagament.
3. 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 1 es
podrà incrementar amb la quantia addicional d’un màxim de 100.000,00 euros,
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, amb l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària corresponent, si escau, amb anterioritat a la resolució de
concessió de la subvenció.
Tercer
Línies d’ajuda i objectius
Es convoca la línia d’ajuda prevista al Capítol III del Reial decret
1178/2008, d’11 de juliol esmentat, destinada a indústries agroalimentàries per
a fomentar la correcta separació i categorització de subproductes en indústries
agroalimentàries, així com fomentar l’adopció de sistemes de gestió de subproductes en els quals s’hagin constatat dificultats tècniques per a la seva valorització.
Quart
Actuacions subvencionables
1. Poden ser subvencionades les despeses realitzades i pagades pel
beneficiari derivades de les següents actuacions, que es realitzin des de la presentació de la sol·licitud fins al 30 de setembre de 2011.
a) Construcció, adquisició i millora d’equipaments per a la millora de
les condicions ambientals i/o de bioseguretat en relació amb la separació, l’emmagatzematge i la categorització de subproductes d’origen animal no destinats
al consum humà, així com els costs indirectes relacionats amb aquestes inversions.
b) Realització de projectes innovadors per a la implantació de sistemes
de gestió de subproductes d’origen animal que:
compleixin els requisits establerts per l’article 3 del Reglament (CE)
núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002
(publicat en el DOCE de 10 d’octubre de 2002).
estiguin destinats específicament a la gestió de subproductes d’origen animal amb dificultats específiques de gestió.
c) Adopció de sistemes d’aprofitament energètic basats en l’ús de subproductes d’origen animal, mitjançant l’aprofitament directe a la pròpia indústria agroalimentària.
2. L’ajuda no podrà repercutir totalment ni parcialment sobre els productors primaris (agricultors).

RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes destinades a les indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà, previstes en el Capítol III del Reial
decret 1178/2008, d’11 de juliol, que estableix les bases reguladores per a la
concessió de les ajudes destinades a les explotacions ramaderes, les indústries
agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de
la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al
consum humà (BOE núm. 168, de 12 de juliol de 2008).
Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels
articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, publicat en el Diari Oficial
de la Unió Europea de dia 28 de desembre de 2006.
2. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
3. Seran d’aplicació les definicions recollides a l’article 2 del Reial
decret 1178/2008, d’11 de juliol, ja esmentat.
Segon

3. Quant a les despeses subvencionables, serà d’aplicació el que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; així com el 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.
4. 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
per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en
el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o ofereixin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar a la justificació, es farà conforme criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar
expressament en una memòria l’elecció quan no sigui la de la proposta econòmica més avantatjosa.
5. En el supòsit d’adquisició de 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 a la
finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, durant un període de
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cinc anys, així com l’import de la subvenció concedida, i aquests extrems hauran de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. A tals efectes,
serà preceptiu acreditar, previ al pagament, el compliment de tals extrems,
adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat dotzè de la present
Resolució.
Cinquè
Requisits dels beneficiaris i condicions
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució
les indústries agroalimentàries que, amb anterioritat a l’acabament del termini
de presentació de les sol·licituds, compleixin els següents requisits i que obtenguin la puntuació mínima que s’indica a l’apartat vuitè:
a) Estar autoritzats i registrats, segons el cas, d’acord amb la següent
classificació:
En el cas d’empreses agroalimentàries dedicades a la fabricació, elaboració, transformació, envasament, distribució i emmagatzematge de productes alimentaris, han d’estar inscrites en el Registre d’empreses alimentàries
(RGSA), d’acord amb el que estableix el Reial decret 1712/1991, de 29 de
novembre, sobre registre sanitari d’aliments.
En el cas d’escorxadors, a més, hauran d’estar inscrits en el Registre
d’explotacions ramaderes (REGA), conforme el Reial decret 479/2004, de 26 de
març.
b) Acreditar el compliment de les normes ambientals que siguin d’aplicació, en particular les relacionades amb la gestió dels subproductes d’origen
animal no destinats al consum humà generats a la seva empresa.
c) No entrar dins la categoria d’empresa en crisi, segons el que disposen les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02).
d) En el cas de les ajudes contemplades en el punt 1b) de l’apartat quart,
s’ha de presentar una memòria tècnica elaborada per un titulat universitari en
disciplina de contingut agrari o industrial, on s’exposi clarament el conjunt del
projecte, la seva viabilitat i la seva repercussió en el medi on es desenvolupi.
Sobretot, s’haurà de justificar:
la part nova del projecte i les possibilitats de gestió i valorització dels
subproductes processats,
la naturalesa dels subproductes a gestionar i l’exposició raonada de
les dificultats específiques de gestió que presenten.
e) Presentar una declaració, escrita o en suport electrònic, sobre qualsevol altra ajuda de minimis rebuda durant els dos exercicis fiscals anteriors i
durant l’exercici fiscal en curs, conforme el que estableix el Reglament (CE)
núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis.
2. Quedaran excloses de la concessió del present règim d’ajudes les
empreses que operin en el sector de la pesca i l’aqüicultura, com també els subproductes de la pesca i l’aqüicultura.
3. A més dels requisits establerts en els punts anteriors, han de complir
la resta de requisits prevists en el Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, així
com els establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present
Resolució aquells que incorrin en alguna de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. D’acord amb el que disposa l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es considerarà que els beneficiaris
estan 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, 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 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 de Presidència, per a la comprovació d’ofici del compliment del
requisit esmentat i en aquest cas, no serà necessària la presentació dels certificats corresponents.
Quan el sol·licitant de l’ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors, s’acreditarà el
seu compliment mitjançant una declaració responsable.
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6. 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 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.
Sisè
Quantia de les ajudes
La intensitat bruta de les ajudes serà la següent:
En el cas de les ajudes del punt 1a) de l’apartat quart, la quantia
màxima total per beneficiari no superarà els 6.000,00 euros, i el percentatge d’ajuda serà del 75% de les inversions subvencionables a les regions desafavorides
o a les zones indicades a l’article 36, lletra a, incisos i, ii i iii del Reglament (CE)
núm. 1698/2005 i del 60% a altres regions.
En el cas de la resta d’ajudes convocades mitjançant la present
Resolució, la quantia màxima per beneficiari en un període de tres anys no superarà els 200.000,00 euros, conforme disposa el Reglament (CE) núm. 1998/2006
de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87
i 88 del Tractat a les ajudes de minimis. Aquest límit s’aplicarà també, a més, a
les ajudes previstes al punt 1a) de l’apartat quart.
Setè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 de gener fins
el 30 de juny de 2011.
2. Les sol·licituds d’ajuda, que s’han d’ajustar al contingut mínim que
figura a l’annex I, hauran d’anar adreçades al president del FOGAIBA.
Aquestes sol·licituds, el model de les quals es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es o a la seu del FOGAIBA, de la Conselleria de
Presidència i a les delegacions comarcals, s’hauran 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, amb la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal de l’entitat.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts socials degudament inscrits en el
registre corresponent o del reglament intern de funcionament.
d) Document acreditatiu de la representació amb la qual actua qui signa
la sol·licitud.
e) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG 002) o document
acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
f) Memòria tècnica on s’exposi clarament el conjunt del projecte, la
seva viabilitat i la seva repercussió en el medi on es desenvolupi, d’acord amb
el que estableix aquesta Resolució, signada per un tècnic que acrediti el compliment dels requisits corresponents, segons la línia de subvenció sol·licitada.
En el cas de sol·licitar ajudes per a la realització de les actuacions previstes en
el punt b) de l’apartat quart, aquesta memòria ha d’esser elaborada per un titulat universitari en disciplina de contingut agrari o industrial.
g) Pressupost detallat de les actuacions a realitzar.
3. En el cas que amb ocasió de la tramitació d’altres expedients al
FOGAIBA ja s’hagi presentat algun d’aquests documents, no serà necessari
aportar-lo de bell nou, n’hi haurà prou amb indicar l’expedient on 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. No obstant això, l’acreditació de
facultats ha de ser vigent en la data de presentació de la sol·licitud.
4. En cas que la persona interessada 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, d’inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA),
o d’inscripció en el Registre d’empreses alimentàries (RGSA), d’acord amb el
que estableix el Reial decret 1712/1991, de 29 de novembre, sobre registre sanitari d’aliments, haurà d’aportar els certificats corresponents.
5. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la
documentació assenyalada, es requerirà la persona sol·licitant perquè esmeni el
defecte o aporti la documentació en el termini de deu dies, amb l’advertència
que si no ho fa, s’entendrà desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
6. Si a qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient es presenten esmenes o ratllades, el document serà
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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. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, del contingut d’aquesta convocatòria, de les bases reguladores establertes en el Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, esmentat i de la resta de normativa d’aplicació.
Vuitè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius de preferència
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes es farà mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
2. Les sol·licituds d’ajudes s’ordenaran d’acord als següents criteris
objectius, amb una valoració de punts per a cadascun, d’acord amb la següent
relació:
1r. Adopció de sistemes d’aprofitament energètic basats en l’ús de subproductes: 2 punts.
2n. Projectes destinats a la gestió de subproductes d’origen animal amb
dificultats específiques de gestió: 2 punts.
3r. Projectes que redundin en millores ambientals: 2 punts.
4t. Projectes que redundin en l’aprofitament de materials de categories
1 i 2: 2 punts.
5è. Projectes per a la gestió de subproductes en establiments que generen un mínim de 500 T/any de subproductes d’origen animal no destinats a consum humà: 2,5 punts.
6è. Projectes presentats per cooperatives o Societats Agràries de
Transformació: 2,5 punts.
3. Aquells sol·licitants que no obtenguin una puntuació mínima de 8
punts no podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes.
4. En cas d’empat, es tendran en compte els criteris del punt 2 d’aquest
apartat, en l’ordre que s’hi estableixen, per determinar la prioritat de les sol·licituds.
5. Si algun dels beneficiaris renunciés a la subvenció, el vicepresident
del FOGAIBA acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de
la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents segons l’ordre de puntuació
establert, sempre que amb la renúncia per part d’algun dels beneficiaris, s’alliberi prou crèdit per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
Novè
Comissió avaluadora
1. La Comissió avaluadora estarà integrada per:
President: director general de Coordinació i Traspassos
d’Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència 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:
·
Director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la
Conselleria de Presidència o persona en qui delegui.
·
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.
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.
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Desè
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.
2. La resolució dels expedients serà dictada pel vicepresident del
FOGAIBA, a proposta del cap de l’Àrea de Gestió d’Ajudes i amb l’informe
previ de la Comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la
Comissió avaluadora pel cap de 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. A la resolució de concessió de l’ajuda s’ha de fer constar que ha
estat finançada amb càrrec als pressuposts del MARM i el caràcter de minimis
de l’ajuda.
3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de
tres mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds i s’ha de notificar individualment a les persones interessades. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s’entendrà
com a desestimada la sol·licitud.
4. Contra la resolució anteriorment esmentada es podrà interposar
recurs d’alçada davant el conseller de Presidència en el termini d’un mes comptat des del dia següent de la seva notificació, segons 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.
Onzè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris, a més de la resta de les que preveu
el Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, les que estableix l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El règim jurídic aplicable per l’incompliment de les obligacions
assenyalades serà el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, esmentada, 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.
Dotzè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a justificar l’execució de l’actuació i de les despeses
objecte de subvenció acaba el 30 de setembre de 2011, i en seran elegibles aquelles activitats o inversions realitzades i pagades pel beneficiari des del dia de la
sol·licitud fins al 30 de setembre de 2011.
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, com també 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. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament que ha d’incloure el compte justificatiu corresponent; s’ha d’ajustar al contingut mínim que figura a l’annex II i haurà d’anar
adreçada al president del FOGAIBA. Aquestes sol·licituds, el model de les quals
es podrà obtenir mitjançant la pàgina web http://www.caib.es o a la seu del
FOGAIBA, de la Conselleria de Presidència i a les delegacions comarcals, hauran d’adjuntar la següent documentació:
a) Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de factures
pagades 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 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.
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3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació de 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) En el seu cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
c) En el seu cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 31.3
de la Llei general de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, com també la
memòria justificativa de l’elecció, si escau.
d) Si n’és el cas, documentació acreditativa del compliment del requisit previst en el punt 5 de l’apartat quart d’aquesta Resolució.
4. En el cas que la persona interessada 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, s’hauran d’aportar els certificats corresponents.
5. L’import de l’ajuda concedida s’abonarà al beneficiari mitjançant
transferència bancària, una vegada que hagi justificat el compliment de la finalitat i l’aplicació de la subvenció, amb l’autorització prèvia de la directora gerent
del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i els termes establerts suposa un incompliment al qual és aplicable el que estableix el punt 2 de l’apartat onzè de la present Resolució.
Tretzè
Controls
Per part del FOGAIBA es realitzaran els controls administratius i sobre el
terreny que es considerin necessaris per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió i el pagament de l’ajuda.
Catorzè
Compatibilitat de les ajudes
1. Les subvencions previstes en aquesta Resolució seran compatibles
amb qualsevol que, amb la mateixa finalitat i objecte, puguin establir altres
administracions públiques o altres entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals.
2. No obstant això, l’obtenció concurrent d’ajudes atorgades per a la
mateixa finalitat per totes les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, quan l’import total de les subvencions rebudes per
cada beneficiari superi el cost de tota l’activitat que s’hagi de desenvolupar en
el període que es tracti, donarà lloc a la reducció proporcional que correspongui
en l’import de les subvencions regulades en aquesta Resolució, fins a ajustar-se
al límit.
Si encara així la suma de subvencions suposa una intensitat de l’ajuda
superior als màxims establerts en aquesta Resolució o a la normativa estatal o
comunitària aplicable, es reduirà fins al límit esmentat.
Quinzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que preveu el
Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, que estableix les bases reguladores per a
la concessió de les ajudes destinades a les explotacions ramaderes, les indústries
agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de
la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al
consum humà, com també el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i 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 la resta de normativa d’aplicació vigent.
Setzè
Publicació
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 17 de desembre de 2010
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila
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Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda de mínimis destinades a les
indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de
subproductes d’origen animal no destinats al consum humà
Línia d’ajuda: SAND
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Adreça
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.
3. 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 seves 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.
4. 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.
5. Que no s’incorr en cap causa d’incompatibilitat segons la legislació
vigent per rebre la subvenció, ni en cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
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 s’autoritza el FOGABA per comprovar d’ofici la inscripció i la
obtenció de dades del Registre general d’explotacions agràries (RGEA) i del
registre d’empreses alimentàries (RGSA).
8. Que totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les
seves parts, són vertaderes.
9. Que, en el seu cas, es disposa de l’autorització de l’òrgan competent
de l’entitat a la qual es representa o que es té poder suficient per a sol·licitar l’ajuda.
10. Que es compleixen les normes ambientals d’aplicació, en particular
les relaciones amb la gestió dels subproductes d’origen animal no destinats al
consum humà generats a la seva empresa.
11. 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 _____________€
12. Que, si n’és el cas, indicació de que s’han rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs les següents ajudes de
minimis conforme el que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88
del Tractat a les ajudes de minimis, i el seu import i exercici fiscal.
Compromís de:
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.
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.
Relació de la documentació que s’adjunta
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Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda de minimis destinades a les
indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà corresponent a la inversió
amb indicació de l’import per actuació.
Nom, data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes de minimis
destinades a les indústries agroalimentàries per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà
Línia d’ajuda: SAND
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representat autoritzat
NIF
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable del beneficiari que:
El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat
subvencionada i conté la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes
i correctes.
Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i
pagaments que s’hi detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control
intern o extern de l’Administració.
Compromís a prestar la seva col·laboració en 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.
Memòria de les actuacions realitzades i dels resultats obtenguts
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents
dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Import ajuda concedida (C)
Data concessió
Data límit justificació (C1)
Identificació justificants:
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import amb indicació també del total
Data pagament
Costs justificats:
Import
Import d’altres ajudes rebudes i/o forma de finançament de l’activitat subvencionada [Article 72.2 Reglament de la Llei general de subvencions (Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol)]
Entitat / Procedència dels fons
Quantia (€)
Indicació de:
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
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(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 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) És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
Data i signatura

—o—
Num. 28268
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen, per a l’any 2010, ajudes per actuacions en
medi rural en el marc del Pla pilot establert partint de la Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural
Atesa la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural i un cop analitzat l’intens desenvolupament econòmic de la
nostra comunitat durant les darreres dècades, que ha donat lloc a un canvi significatiu en els nivells de renda i benestar dels ciutadans i ciutadanes, que es
concentren, de la mateixa manera que ha passat en altres territoris del nostre voltant, en el medi més urbà i en menor mesura a les zones més rurals. Aquest fenomen, propi del desenvolupament econòmic modern, es manifesta en la persistència d’un retard econòmic i social relatiu, en el medi rural, motivat per causes
econòmiques, socials i polítiques que són evitables.
La política rural ha d’intentar aconseguir una major integració territorial
de les zones rurals, facilitant una relació de complementarietat entre el medi
rural i l’urbà i fomentant en el medi rural un desenvolupament sostenible.
Per altra banda, la política agrària ha d’intentar la millora de la situació
socioeconòmica de la població de les zones rurals i l’accés a uns serveis públics
suficients i de qualitat. En particular, s’ha de concedir una atenció preferent a les
dones i a la joventut, dels quals en depèn en gran mesura el futur del medi rural.
Per aquest motiu s’ha subscrit, en data 15 de desembre de 2008, un
Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
(MARM), per al desenvolupament d’un programa pilot de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears.
L’experiència desenvolupada en la gestió de línies d’ajuts ha demostrat
que les actuacions en el territori són visibles quan el model de gestió es manté
en un període de temps raonable. Sense perjudici d’aquest fet s’implanta un Pla
pilot de durada anual, com a primera passa, i per tal de tenir una primera experiència en aquest tipus de programes.
En data 17 de març de 2005 es va publicar, 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, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 d’aquesta Ordre assenyala que seran
objecte d’ajuda les mesures agroambientals i l’associacionisme agrari.
Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que en el seu
article 2 a) assenyala 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.
Segons el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de
23 de desembre de 2005, per la qual es 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.
Mitjançant el Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes

