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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.
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D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 23 de desembre de 2005, el FOGAIBA assumeix amb caràcter ple 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, des 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.
I segons el que disposa 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 als sectors agrari i
pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una
resolució.
Per tot això, en virtut del que s’estableix en 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 (FOGAIBA), i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA,
dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de les ajudes
1. S’aprova la convocatòria d’ajudes destinades al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats agroambientals i, en concret, de les Agrupacions
de Defensa Vegetal (ADV) constituïdes d’acord amb l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca, de 7 de març de 1990, que regula les Agrupacions de
Defensa Vegetal, amb la finalitat de col·laborar amb l’administració en la lluita
col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals, 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 als sectors agrari i
pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de
març de 2005.
2. Aquestes ajudes es concediran d’acord amb 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, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea
de 16 de desembre de 2006.
3. Durant els cinc primers anys de funcionament de les ADV tendran la
consideració d’Agrupacions per a Tractaments Integrats en Agricultura
(ATRIA) i, per tant, podran accedir a les ajudes que per aquestes finalitats estableix el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM).
4. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és, per a les ATRIA, les
Illes Balears; i, per a les ADV, l’illa de Mallorca.
Segon
Import màxim de la convocatòria i finançament
1. Per a aquesta convocatòria es destina un import de noranta-quatre mil
sis-cents vint-i-vuit euros amb setanta-sis cèntims (94.628,76€), amb possibilitat d’ampliar la dotació de la partida pressupostària, amb càrrec als pressuposts
del FOGAIBA per a l’exercici 2011.
2. De la quantitat prevista en el punt 1 anterior, 30.000,00 euros seran destinats a les ajudes previstes per a les ATRIA, les quals seran finançades pel
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’acord amb el que preveu
l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 17 de novembre de
1989, per la qual s’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. Els altres 64.628,76 euros seran finançats
per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del FOGAIBA.
Tercer
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les Agrupacions de Defensa
Vegetal constituïdes d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de
7 de març de 1990, i inscrites en el Registre d’ADV amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
2. Les associacions de defensa vegetal, inscrites abans de la Resolució del
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director general d’Agricultura de 25 de gener de 2005, per la qual es fixa la
superfície mínima per a cada tipus de cultiu que han de tenir les Agrupacions de
Defensa Vegetal, que no tinguin les superfícies mínimes establertes per a cada
tipus de cultiu requerides en l’esmentada Resolució, podran ser beneficiàries
d’ajudes per a les actuacions previstes en les lletres a), b), c) i d) de l’apartat
quart de la present Resolució, en la quantia proporcional a la seva superfície.
3. A més dels requisits establerts en els apartats anteriors, hauran de complir els requisits de l’annex I del Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió,
de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE
a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses, i els requisits prevists a
l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de 7 de març de 1990, que regula les
Agrupacions de Defensa Vegetal, així com els establerts en el Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
4. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present
Resolució, les persones, les entitats i les associacions que concorrin en 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. La justificació de no estar sotmesos a les prohibicions esmentades es farà en la forma establerta a l’apartat 6 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre.
5. D’acord amb el que disposa l’article 10.1 e) del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que els beneficiaris es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui
el que disposa l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, que desenvolupa
determinats aspectes de la Llei de finances, i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d’estar
al corrent amb les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la
Seguretat Social, haurà de quedar acreditada amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió.
La comprovació del compliment del requisit esmentat es realitzarà per
part del FOGAIBA i/o la Conselleria de Presidència, ja que la presentació de la
sol·licitud en suposa l’autorització per a la seva comprovació, excepte manifestació expressa en contra. Quan el sol·licitant de l’ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a que es refereixen les obligacions anteriors, s’acreditarà el seu compliment mitjançant declaració responsable.
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 a la present Resolució les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l’àmbit de les relacions laborals.
Quart
Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes
1. Poden ser subvencionades les actuacions realitzades i pagades des de
l’1 d’octubre de 2010 fins al 30 de setembre de 2011, següents:
a) La contractació, per part de les Agrupacions de Defensa Vegetal, de
personal o de serveis tècnics amb dedicació a la protecció dels vegetals. L’ajuda
consistirà en una subvenció total o parcial del sou anual corresponent al personal tècnic contractat per l’ADV, fins a un màxim de 26.000,00 euros.
Si la superfície i tipus de cultiu fes necessària la contractació de més d’un
tècnic, la quantia de l’ajuda podria arribar fins als 39.500,00 euros. La necessitat de contractar més d’un tècnic ha d’estar justificada per l’ADV i s’exigirà un
informe favorable de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament
Rural.
Per al càlcul d’aquestes ajudes a partir del primer any de creació de
l’ADV, es reduirà l’import en un 20% anual sobre la quantitat inicial. Aquesta
reducció es realitzarà fins que la subvenció assoleixi la quantitat de 13.000,00
euros per tècnic contractat, quantitat que es mantindrà durant els anys següents,
sempre que s’assoleixi el sou màxim referenciat a l’apartat a). En cap cas, transcorreguts els tres primers anys, la subvenció superarà el 50% de la despesa
corresponent al sou.
Durant els 5 primers anys de funcionament de les ADV, el contracte entre
l’ADV i el tècnic haurà de ser laboral per tenir dret a la part corresponent a
ATRIA. En el cas de contractes de prestació de serveis professionals, no es concedirà la part de l’ajuda finançada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí.
En relació a les ATRIA, la part de l’ajuda finançada pel Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí s’obtindrà de la graella següent:
1r any
Cultiu protegit, cítrics, fruiters,
hortícoles, ornamentals i vinya 1 0.818,22

2n any

3r any

4t any

5è any

8.654,57 6.490,93 4.327,29 2.163,64
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Olivera
Lleguminoses
Patata
Blat

9.736,40
8.654,57
5.409,11
4.327,29

7.789,12
6.923,66
4.327,29
3.461,83

5.841,84
5.192,74
3.245,47
2.596,37
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3.894,56 1.947,28
3.461,83 1.730,91
2.163,64 1.081,82
1.730,91 865,46

b) La formació del tècnic contractat per l’ADV, ha de comptar amb informe favorable de l’organisme competent en el control de les ADV de la Direcció
General d’Agricultura i Desenvolupament Rural. La subvenció de les despeses
realitzades en formació assolirà un màxim de 1.200,00 euros anuals.
c) La compra de material per al control de plagues i malalties: productes
fitosanitaris, trampeig, feromones, enemics naturals (control biològic), amb
l’autorització de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, el
cost del qual serà subvencionat en un 75%, fins a un màxim de 1.200 euros per
ADV. D’aquests, 751,27 euros per a cada ADV amb consideració d’ATRIA,
seran finançats pel MARM.
d) La compra de material necessari per a l’activitat de l’ADV, (no es considera material necessari per a l’activitat de l’ADV el material no inventariable
d’oficina) ha de comptar amb informe favorable de l’organisme competent en el
control de les ADV de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament
Rural, el cost de la qual serà subvencionat en un 75%, fins un màxim de
1.500,00 euros per ADV.
El material inventariable adquirit sota aquest concepte només podrà ser
substituït després de la seva amortització, i s’haurà de presentar a l’efecte un
llistat actualitzat de l’inventari, amb els terminis d’amortització.
2. No es podran concedir ajudes per prevenció o eradicació de malalties,
de les quals la normativa europea imposi exaccions específiques per mesures de
lluita.
3. En qualsevol cas s’han d’aplicar les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció i comprovació de valors que estableixen els articles 40,
41 i 42 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de subvencions.
4. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
12.000,00 euros en cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de
presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que
per les característiques especials de la despesa subvencionable no hi hagi en el
mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar en la justificació de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia,
que s’han de justificar en una memòria quan l’elecció no correspongui a l’oferta més avantatjosa.
Cinquè
Sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des de la
data de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució i acabarà el 30 de juny de
2011
2. Les sol·licituds d’ajuda les quals s’ajustaran al contingut mínim que
figura en l’annex I, s’han d’adreçar a la presidenta del FOGAIBA i s’han de presentar en el registre del FOGAIBA, en el registre de la Conselleria de
Presidència o en qualsevol dels registres que es preveuen 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 , s’han
d’acompanyar de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat.
b) Fotocòpia compulsada del DNI del representant.
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts, reglament o escriptura de constitució de l’entitat, correctament inscrits en el registre corresponent, i acreditació de
la representació amb la qual se signa la sol·licitud.
d) Sol·licitud de transferència bancària (imprès TG002) o document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
e) Previsió de despeses subvencionables, signada pel president de l’ADV.
f) Llistat de l’inventari, amb els terminis d’amortització del material
inventariable, adquirits per l’ADV amb subvenció a les darreres 5 campanyes.
g) Documentació justificativa del compliment dels requisits de l’annex I
del Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses, que consistirà en una declaració responsable de l’òrgan
de direcció de l’entitat sol·licitant, el darrer document TC 2 de la Seguretat
Social presentat o, en el seu cas, una certificació negativa de la Seguretat Social
que confirmi que no té treballadors contractats, i els darrers comptes anuals.
3. 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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haurà d’aportar els certificats corresponents. En cas, que no estigui obligat a presentar les declaracions a que es refereixen les obligacions tributàries o en la
seguretat social anteriors, haurà de presentar declaració responsable del seu
compliment.
4. Si la sol·licitud té algun defecte o no inclou tota la documentació
esmentada, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies,
esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho fa,
s’entendrà per desistida la sol·licitud i, amb resolució prèvia, s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
5. Si en qualsevol dels documents que sigui necessari presentar durant la
tramitació de l’expedient es presenten ratllades o esmenes, serà considerat com
a no presentat, i es procedirà en aquest cas conforme 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.
6. En 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. Això no obstant, l’acreditació de facultats ha de ser
vigent en la data que es presenta la sol·licitud.
7. A més de la documentació que ha d’aportar la persona sol·licitant, l’òrgan instructor, a efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits, ha
de sol·licitar a la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, un
certificat que ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
- Nom i NIF de l’ADV.
- Si l’ADV està inscrita en el Registre oficial.
- Any d’inscripció.
- Cultiu o grup de cultius i superfície controlada de cada grup.
- Nombre de socis inscrits a l’ADV.
- Tècnic contractat per l’ADV que dirigirà el programa de lluita contra els
agents nocius dels vegetals, amb indicació del tipus de contracte: laboral o professional.
- En cas de necessitar la contractació de més d’un tècnic per l’ADV és
necessari que el certificat informi favorablement.
Aquesta comprovació es farà d’ofici per part del FOGAIBA, ja que la presentació de la sol·licitud d’ajuda en suposa la seva autorització davant la
Conselleria de Presidència, sense perjudici que la persona sol·licitant pugui
denegar expressament aquest consentiment i presentar els certificats corresponents.
8. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’interessat, del que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores establertes a
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, esmentada i la resta de normativa d’aplicació.
Sisè
Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència
1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes es farà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. En conseqüència, les subvencions es
concediran en condicions d’igualtat a totes les sol·licituds que compleixin els
requisits que s’exigeixen en aquesta Resolució i que aportin la documentació
corresponent.
2. En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret a ajuda superi l’import que es destina a la present convocatòria, es reduiran els imports de les ajudes previstes pels conceptes b), d) i c) del punt 1 de l’apartat quart, en l’ordre
assenyalat, en el mateix percentatge unitari resultant de l’ajustament pressupostari.
Setè
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, sobre la base de l’informe del Servei d’Ajudes OCM i d’Estat, en el qual s’acreditarà, en cas de ser
favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import. Aquest òrgan durà a terme, d’ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució, d’acord amb
l’informe vinculant d’admissibilitat de la Direcció General d’Agricultura i
Desenvolupament Rural. A les resolucions de concessió de les ajudes es farà
constar expressament, en el seu cas, el finançament del MARM.
3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis
mesos, comptats a partir de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i s’ha de notificar individualment a les persones interessades.
Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s’ha
d’entendre desestimada la sol·licitud.
4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el
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conseller de Presidència, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de
la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableix l’article 58.4 de la
Llei 3/2006, 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.
Vuitè
Obligacions dels beneficiaris
1. Són obligacions dels beneficiaris les que s’estableixen a l’article 11 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de subvencions i a l’article 15 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 als sectors agrari i pesquer.
2. El règim jurídic aplicable en cas d’incompliment d’aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l’ajuda i el pagament de l’interès de demora fins a la imposició de les
sancions corresponents.
Novè
Justificació i pagament de les ajudes
1. El termini per a justificar l’execució de l’actuació i de les despeses
objecte de la subvenció, acaba el 31 d’octubre de 2011 i en són elegibles les despeses realitzades i efectivament pagades entre l’1 d’octubre de 2010 i el 30 de
setembre de 2011. No obstant això, s’admetran les despeses de personal pagades a la Tresoreria General de la Seguretat Social durant el mes d’octubre de
2011, corresponents als salaris del mes de setembre de 2011.
2. Quant a la forma de justificació de la despesa realitzada serà d’aplicació el que disposa l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com els Capítols II i III del Títol II del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; concretament la justificació s’ha de fer mitjançant la presentació de la sol·licitud de pagament, el qual s’ha d’ajustar al contingut mínim previst en l’annex II i aquest model podrà obtenir-se mitjançant la
pàgina web http://www.caib.es, i ha d’incloure els documents següents:
a) Memòria de les activitats realitzades en l’àmbit del Programa de lluita
contra els agents nocius dels vegetals, que inclourà la relació de productes fitosanitaris, trampeig, feromones, enemics naturals (control biològic) i del material
adquirit per a l’activitat de l’ADV i objecte de subvenció, informada favorablement per la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
b) Relació dels justificants imputats.
c) Documentació justificativa de les despeses realitzades. La justificació
de la despesa s’entendrà efectuada mitjançant la presentació de:
c.1 Factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que reuneixin els requisits i
formalitats prevists en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE
núm. 286, de 29 de novembre de 2003), i justificants de pagament.
c.2 Nòmines dels treballadors, amb contractació laboral com a personal
tècnic, pagades.
c.3 Justificants del pagament de la Seguretat Social corresponent al tècnic
contractat.
c.4 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 de l’import i la identificació del pagador i del destinatari.
2n. Factura que incorpori l’acreditació del cobrament per part del seu
emissor o persona responsable de l’empresa, amb capacitat de cobrament. A tals
efectes hauran de quedar consignades a la factura les següents dades: la data de
cobrament, la identificació amb indicació del nom, NIF i signatura del declarant
del cobrament de la factura i segell de l’empresa, i aquest darrer en serà facultatiu en cas que l’emissor sigui persona física.
3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el
pagament realitzat, mitjançant la indicació 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.
d) En el seu cas, indicació dels criteris de repartiment dels costs generals
i/o indirectes, incorporats a la relació de justificants de despeses.
e) En el seu cas, els tres pressuposts que, en aplicació de l’article 40 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari.
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f) Actualització de l’inventari, amb els terminis d’amortització del material inventariable.
3. En el cas que es vulgui denegar expressament l’autorització al FOGAIBA i/o a 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’haurà d’aportar el document de denegació i els certificats corresponents. En cas, que no estigui obligat a presentar les declaracions a que es refereixen les obligacions tributàries o en la seguretat social anteriors, haurà de presentar declaració responsable del seu compliment.
4. 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.
5. El fet de no presentar la documentació justificativa en els terminis i termes establerts, així com la no realització de la totalitat de la inversió objecte d’ajuda suposarà un incompliment al qual és aplicable el que estableix el punt 3 de
l’apartat vuitè d’aquesta Resolució.
6. A petició del beneficiari es podrà fer un pagament parcial, prèvia justificació de les despeses efectivament realitzades, per un mínim del 50% del cost
de la inversió o actuació objecte d’ajuda, en els termes establerts en el punt 2 del
present apartat. Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se’n
deriven no eximeixen el beneficiari de l’ajuda de l’obligació de justificar la realització completa i el cost total de l’activitat subvencionada.
Desè
Compatibilitat de les ajudes
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes que la persona beneficiària rebi per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o d’una altra entitat pública o privada, però en cap cas l’import
rebut, aïlladament o conjuntament, no pot superar el valor de les despeses originades per la realització de les activitats.
Onzè
Règim jurídic aplicable
El règim jurídic aplicable a la present convocatòria serà el que preveu
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; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Subvencions en l’àmbit de les Illes Balears; així com els
preceptes que resultin d’aplicació, prevists en 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.
Dotzè
Publicació
Aquesta 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
ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajuda a les Agrupacions de Defensa
Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats
de defensa vegetal
Línia d’ajuda - ADV/11
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Adreça a efectes de notificacions
Correu-e
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
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.
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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 per comprovar d’ofici davant la Conselleria de
Presidència el compliment dels requisits prevists a la convocatòria.
7. 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.
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, 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.
Relació de documentació que s’adjunta
Indicació de la que documentació està vigent i l’expedient on consta
Sol·licitud expressa de concessió de l’ajuda
Data i signatura

ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de les ajudes a les
Agrupacions de Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal
Dades identificadores del sol·licitant
Raó social
NIF
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent
Relació de la documentació que s’adjunta
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.
Data i signatura
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.
(C1)Data límit que, d’acord amb la convocatòria, té el beneficiari per presentar la justifi-
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cació.
(D)És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
(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).
(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.
Relació de justificants imputats en la qual es faran constar les següents dades:
Núm. Expedient
Beneficiari
NIF/CIF
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
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______€

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 11836
Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 20 de maig de 2011
per la qual es creen, modifiquen i suprimeixen fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Agència Tributària de les
Illes Balears
El capítol I del títol IV de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, estableix els aspectes formals i materials que han de complir els fitxers de titularitat pública. Concretament, l’article
20 disposa que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada en
el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent, en aquest cas, el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’article 31.14 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que,
en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, corresponen a la Comunitat
Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució en la matèria relativa a la protecció de dades de caràcter personal, respecte dels fitxers de titularitat de les
administracions públiques de la Comunitat Autònoma i de la resta d’ens que hi
estan vinculats o que en depenen.
D’altra banda, el Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
153, de 31 d’octubre), estableix, en l’àmbit de l’Administració autonòmica, que
les disposicions generals de creació, modificació i supressió dels fitxers que
contenen dades de caràcter personal han d’adoptar la forma d’ordre, que ha de

