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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 totes les dades contingudes en la sol·licitud, incloses totes les seves parts, són vertaderes.
8. 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.
9. 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 _______________€
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 a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries
per a la concessió de les ajudes.
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Observacions
Total
Total (D) (I) (B) (F)
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 (€)
Inversió aprovada (A)_______€
Import ajuda concedida (C) _______€
Inversió justificada (D)________€
Import elegible (I)_______€
Import d’ajuda final auxiliable (F) = (I) x (B)______€
Import no justificat______€
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 allò 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.

Relació de documentació que s’adjunta

(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justificació.

Indicació de la documentació que està vigent i l’expedient on consta

(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.

Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda

(I)L’import elegible serà determinat pel Servei Tècnic gestor de l’ajuda, després de
l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament, presentats pel beneficiari en el compte
justificatiu. Només es considerarà despesa subvencionada la pagada abans que finalitzi el
termini de justificació establert al punt (C1).

Data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes destinades a
promoure la constitució d’agrupacions de productors de patates de consum
Dades identificadores del sol·licitant
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Declaració responsable on es faci consta que:
1. El compte justificatiu abasta la realització completa de l’activitat subvencionada i conté
la totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
2. Totes les dades contingudes en el compte justificatiu són vertaderes i correctes.
3. Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
4. Els justificants estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
Compromís a prestar tota la 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.
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF
Import inversió aprovada (A)
Data concessió
Import ajuda concedida (C)
Data límit justificació (C1)
Exercici pressupostari
Identificació justificants
Costs justificats
Cost elegible
Núm.
Núm. Fra.
Data
Proveïdor
Concepte
Import
Data pagament
Import
Import elegible
% ajuda
Ajuda

(F)L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant, de l’obligació
reconeguda.
Data i signatura

—o—
Num. 11743
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de maig de 2011 per la
qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria, per a l’any
2011, de les subvencions per a la modernització de les explotacions agrícoles
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears de 4 de febrer de 2011 (BOIB núm. 22, de 12 de
febrer de 2011) es convoquen, per a l’exercici 2011, subvencions per a la modernització de les explotacions agrícoles, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears.
Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim d’un
milió vuit-cents quaranta-sis mil cent vuitanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (1.846.186,56€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’any 2011, quantia que es pot
incrementar amb crèdits que es poden destinar a aquesta finalitat.
Atès el gran nombre de sol·licituds cursades amb l’objecte d’accedir a
aquestes ajudes, corresponents a la convocatòria de l’exercici 2011, atesa la
importància que té per al sector agrari l’adopció de mesures encaminades a la
modernització de les explotacions i el fet que aquesta línia encara s’està tramitant, s’estima necessari incrementar la dotació pressupostària corresponent a la
convocatòria esmentada, amb l’objecte de poder atendre un nombre major de les
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sol·licituds cursades.
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la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

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 línia d’ajudes per a la modernització
de les explotacions agràries, prevista a la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de 4 de febrer de 2011, per la
qual es convoquen, per a l’exercici 2011, subvencions per a la modernització de
les explotacions agrícoles, per un import de cent cinquanta-tres mil vuit-cents
tretze euros amb quaranta-quatre cèntims (153.813,44€), amb càrrec a l’exercici 2011, i en resulta un crèdit final en aquesta línia d’ajuda de dos milions d’euros (2.000.000,00€).
Segon
Els crèdits per a donar cobertura a l’increment previst a l’apartat anterior
s’imputaran íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Aquesta línia està cofinançada pel FEADER en un 35%, per
l’Administració General de l’Estat en un 40% i per la comunitat autònoma de
les Illes Balears en un 25%.
Tercer
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línia d’ajudes per a la instal·lació de
joves agricultors, prevista a la Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de 30 de desembre de 2010, per la qual
es convoquen, per a l’exercici 2010 en segona convocatòria, les subvencions
destinades a la instal·lació de joves agricultors, per un import de nou-cents noranta mil euros (990.000,00€), i en resulta un crèdit final en aquesta línia d’ajuda d’un milió d’euros (1.000.000,00€).
Segon
Els crèdits per a donar cobertura a l’increment previst a l’apartat anterior
s’imputaran íntegrament amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’exercici 2011.
Aquesta línia està cofinançada pel FEADER en un 35%, per
l’Administració General de l’Estat en un 40% i per la comunitat autònoma de
les Illes Balears en un 25%.
Tercer
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 20 de maig de 2011
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

Palma, 20 de maig de 2011

—o—
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 11744
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de maig de 2011 per la
qual s’incrementa el crèdit destinat en segona convocatòria, per
a l’exercici 2010, de les subvencions destinades a la instal·lació
de joves agricultors
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari segons el
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.
Mitjançant la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears de 30 de desembre de 2010 (BOIB núm. 191 EXT.,
de 31 de desembre de 2010), per la qual es convoquen, per a l’exercici 2010 en
segona convocatòria, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
de les Illes Balears.
Aquesta convocatòria hi destina al seu finançament un import màxim de
deu mil euros (10.000,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l’any 2010, i preveu que aquesta quantia podrà incrementar-se fins a un milió d’euros (1.000.000,00€), amb crèdits
que puguin destinar-se a tal finalitat.
Atès el gran nombre de sol·licituds cursades amb l’objecte d’accedir a
aquestes ajudes corresponents a la segona convocatòria de l’exercici 2010, atesa
la importància que per al sector agrari té l’adopció de mesures encaminades a la
instal·lació de joves agricultors i que aquesta línia encara s’està tramitant, s’estima necessari incrementar la dotació pressupostària corresponent a la convocatòria esmentada, amb l’objecte de poder atendre un major nombre de sol·licituds
cursades, dins el límit establert.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de

Num. 11745
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de maig de 2011 per la
qual es convoquen ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal
i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb
finalitats de defensa vegetal, per a l’any 2011
L’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 17 de
novembre de 1989 (BOE núm. 30, de 22 de novembre de 1989), estableix un
programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents
cultius a través de les Agrupacions per a Tractaments Integrats en Agricultura
(ATRIA). Amb data 22 d’abril de 1993 es va comunicar la quantia de les ajudes
que fan referència a l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de
17 de novembre de 1989.
L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de 7 de març de 1990, regula
la constitució de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), la finalitat de les
quals és realitzar de manera col·lectiva la prevenció i lluita contra els agents
nocius dels vegetals, mitjançant la utilització racional de tècniques d’aplicació,
productes i mitjans fitosanitaris.
Amb 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
als sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 d’aquesta Ordre assenyala que seran
objecte d’ajuda les mesures agroambientals i l’associacionisme agrari.
El 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 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOCE de 16 de
desembre de 2006), 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 (FOGAIBA), estableix en l’article 2 a) 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 (IFOP), de les mesures de desenvolupament rural i
altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.

